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ANOINTING FOR DOMINION #3 

URAPAN UNTUK BERKUASA #3 

THE ORIGIN OF DOMINION - SUMBER KUASA 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin mengajak anda melihat The Origin of 

Dominion atau Sumber Kuasa. Kalau kita ingin 

diperlengkapi dengan Anointing of Dominion, maka kita 

harus mengerti di mana sumbernya 

 

I. URAPAN UNTUK BERKUASA BERASAL DARI ‘ATAS’. 
a. Sadarilah bahwa sumber dari semua dominion 

datang dari atas, sumbernya dari Surga, semuanya 

berakar dari Tuhan sendiri. Tanpa mandat dari 

Surga ini, kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat 

apa-apa.  

 Yohanes 3:31  Siapa yang datang dari atas adalah 

di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, 

termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam 

bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga 

adalah di atas semuanya. 

 Hanya ketika Yesus memberi tenaga dan kuasa, 

maka murid-muridNya bisa mulai mengusir 
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setan dan menyembuhkan sakit penyakit. 

Tanpa impartasi dari Yesus, murid-murid Yesus 

tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-

apa. 

- Lukas 9:1 Maka Yesus memanggil kedua belas 

murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa 

kepada mereka untuk menguasai setan-setan 

dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. 

 Begitu Salomo menerima Hikmat yang dari 

Tuhan, maka dia bisa memimpin Bangsa Israel 

dengan luarbiasa dan membawa mereka masuk 

ke masa kemakmuran yang spetakuler sampai-

sampai pada jaman itu emas dan perak di 

Yerusalem banyaknya sama seperti batu. 

Semuanya ini hanya bisa dilakukan oleh Salomo 

karena ada Urapan untuk Berkuasa yang 

diberikan dari atas. Tanpa Otorita dari atas, 

maka ini semua tidak mungkin. 

- 2 Tawarikh 1:15  Raja membuat banyaknya 

emas dan perak di Yerusalem sama seperti 

batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama 

seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah 

Bukit. 

- Itu sebabnya kita harus sangat menyadari 
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bahwa Banjir Mujizat Keuangan yang sedang 

terjadi dalam hidup banyak jemaat gereja kita, 

semuanya Tuhan yang mengerjakan. Ulangan 

8:18 berkata bahwa TUHANLAH YANG 

MEMBERI KEKUATAN UNTUK MEMPEROLEH 

KEKAYAAN. Inilah Anointing for Dominion! 

b. Lihat bagaimana Tuhan memperlengkapi Yosua 

dengan Urapan untuk Berkuasa: Setiap tempat 

yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan 

kepada kamu! Seorangpun tidak akan dapat 

bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu! 

 Yosua 1: 1-6 1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu 

mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin 

Nun, abdi Musa itu, demikian:  2 "Hamba-Ku 

Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, 

seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan 

seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan 

Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel 

itu.  3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh 

telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti 

yang telah Kujanjikan kepada Musa.  4 Dari 

padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah 

sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai 

Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut 

Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya 
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itu akan menjadi daerahmu. 5 Seorangpun tidak 

akan dapat bertahan menghadapi engkau 

seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, 

demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku 

tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 

meninggalkan engkau.  6 Kuatkan dan 

teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan 

memimpin bangsa ini memiliki negeri yang 

Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek 

moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 

 Kalau anda adalah jemaat Keluarga Allah, maka 

Urapan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, 

akan diimpartasikan kepada anda, sehingga 

mulai sekarang, apa saja yang anda perbuat 

berhasil! Anda akan tetap naik dan tidak turun! 

Tuhan akan membuat anda menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa! Tuhan akan melakukan Dream 

Like Miracles sehingga hidup anda menjadi 

kesaksian yang membawa pertobatan jiwa-jiwa 

terjadi! 

 Kesaksian:  

 

II. TUJUAN URAPAN UNTUK BERKUASA (THE PURPOSE 
OF DOMINION) 
Karena sumber urapan berkuasa itu dari atas, maka 
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penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa tujuan 
Tuhan memberikan urapan berkuasa pada 
seseorang.  
 Kalau anda tidak tau alasan mengapa Tuhan mau 

memberikan urapan itu, maka sukar bagi anda untuk 
mendapatkan urapan itu. 

 Hanya ketika anda mengetahui maksud hati Tuhan 
dalam mempertimbangkan untuk memberikan 
urapan berkuasa pada seseorang, maka anda bisa 
mulai mensinkronkan/menyelaraskan diri anda 
dengan tujuan Tuhan itu. 

 Begitu Tuhan melihat anda adalah orang yang tepat 
yang sesuai dengan maksud Tuhan itu, maka Tuhan 
tidak akan menahan-nahan, pastilah Tuhan 
memberikan urapan untuk berkuasa itu dalam 
hidup anda. Apakah anda siap? 
a. Inilah tujuan Tuhan memberikan Urapan untuk 

Berkuasa itu pada seseorang: Supaya kita jadi 
saksi! Supaya kita memindahkan orang-orang dari 
kegelapan pada terangNya yang ajaib! Supaya 
kita SELAMATKAN JIWA!  
 1 Petrus 2:9  Tetapi kamulah bangsa yang 

terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya 
kamu memberitakan perbuatan-perbuatan 
yang besar dari Dia, yang telah memanggil 
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya 
yang ajaib: 
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- Dengan kata lain, kita ini dipilih dan 
dikuduskan, kemudian diperlengkapi dengan 
Urapan Imam dan Urapan Raja (inilah 
Anointing for Dominion), SUPAYA… kamu 
memberitakan perbuatan-perbuatan besar 
dari Dia! 

b. Jelas sekali di ayat ini bahwa Tuhan memanggil 
kita semua untuk MAKSUD PENYELAMATAN 
JIWA-JIWA. 
 Yesaya 42:6-7   6 “Aku ini, TUHAN, telah 

memanggil engkau untuk maksud 
penyelamatan, telah memegang tanganmu; 
Aku telah membentuk engkau dan memberi 
engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, 
menjadi terang untuk bangsa-bangsa, 7 untuk 
membuka mata yang buta, untuk 
mengeluarkan orang hukuman dari tempat 
tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang 
duduk dalam gelap dari rumah penjara.  

 Bagi anda yang mau, siap, dan bergerak untuk 
maksud penyelamatan dari Tuhan ini, 
bersiaplah sebab Tuhan pasti akan 
memperlengkapi kita dengan Urapan untuk 
Berkuasa ini.  
- Markus 10:29-30   29 Jawab Yesus: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya setiap 
orang yang karena Aku dan karena Injil 
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-



Outline Kotbah Minggu, 17 Maret 2019 - Anointing for Dominion #3 

 

 7 of 9 

laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau 
bapanya, anak-anaknya atau ladangnya,  30 
orang itu sekarang pada masa ini juga akan 
menerima kembali seratus kali lipat: rumah, 
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, 
anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai 
penganiayaan, dan pada zaman yang akan 
datang ia akan menerima hidup yang kekal. 

 Kesaksian: 
 
III. KUNCI SUKSES SELAMATKAN JIWA. 

1. DEDIKASI. 
 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Dedikasi 

adalah pengabdian dan pengorbanan tenaga, 
pikiran, dan waktu DEMI KEBERHASILAN suatu 
usaha atau TUJUAN MULIA. 

- BAGI ORANG YANG BERDEDIKASI, 
KEBERHASILAN ADALAH KEHARUSAN BUKAN 
MOGA-MOGA. Keberhasilan bukan hanya 
keinginan semata, tetapi suatu goal yang 
diperjuangkan sungguh-sungguh. 

 Itu sebabnya mari kita ambil keputusan untuk 
BERDEDIKASI PENUH DALAM PROJECT 
PENYELAMATAN JIWA.  

 CIRI DEDIKASI ADALAH PENGORBANAN! 
- Itu sebabnya salah satu bagian yang penting 

dalam Visi Gereja kita: Love God Love People 
with Passion, adalah SAVE THE LOST AT ANY 
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COST (SELAMATKAN JIWA BERAPAPUN 
HARGANYA).  

 Secara umum, manusia tidak mungkin mau 
melakukan hal yang seperti ini bagi orang lain. Itu 
sebabnya hanya hati yang dipenuh dengan 
KASIH ALLAH, bergerak untuk Selamatkan Jiwa 
Berapapun Harganya. 

 Kesaksian:  
2. KEBERANIAN. 
 Orang yang berani bukanlah orang yang tidak 

punya rasa takut. Orang berani adalah orang 
yang bisa mengalahkan rasa takutnya! 

 Salah satu pahlawan terbesar di jaman Hakim-
Hakim ada Gideon. 

 SAMA HALNYA DENGAN MENGINJIL. TAKUT 
DAN RAGU-RAGU ITU WAJAR. TETAPI SAAT 
KITA MULAI MELANGKAH, MAKA TUHAN AKAN 
BEKERJA DENGAN DAHSYAT! 

 Hari ini mari kita datang untuk MEMINTA 
KEBERANIAN ILAHI DARI TUHAN. 
- Kisah 4:29-31 29 DAN SEKARANG, YA TUHAN, 

LIHATLAH BAGAIMANA MEREKA MENGANCAM 
KAMI DAN BERIKANLAH KEPADA HAMBA-
HAMBA-MU KEBERANIAN UNTUK 
MEMBERITAKAN FIRMAN-MU. 30 
ULURKANLAH TANGAN-MU UNTUK 
MENYEMBUHKAN ORANG, DAN ADAKANLAH 
TANDA-TANDA DAN MUJIZAT-MUJIZAT OLEH 
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NAMA YESUS, HAMBA-MU YANG KUDUS." 31 
DAN KETIKA MEREKA SEDANG BERDOA, 
GOYANGLAH TEMPAT MEREKA BERKUMPUL 
ITU DAN MEREKA SEMUA PENUH DENGAN 
ROH KUDUS, LALU MEREKA MEMBERITAKAN 
FIRMAN ALLAH DENGAN BERANI. 

 ROH KEBERANIAN MENGUBAH ORANG BIASA 
MENJADI PAHLAWAN.  
- Itu sebabnya Tuhan bicara bahwa goal yang 

harus kita perjuangkan BUKAN HANYA 1 JUTA 
JIWA TETAPI 1 JUTA PAHLAWAN! 

 Ini yang dialami oleh Daud dan orang-orang 
yang dia jumpai di Gua Adulam: 

 Saya percaya bahwa KITA JUGA SEDANG 
DIPERLENGKAPI DAN DILATIH sehingga pada 
akhirnya semua jemaat di tempat ini bisa bangkit 
menjadi orang-orang perkasa dan menjadi 
pahlawan yang menggoncang dunia ini! 

 RESPONI PESAN TUHAN HARI INI DAN MULAI 
NUBUATKAN KEBANGKITAN SAUDARA! 

 
PENUTUP: 
Mulai katakan: kalau Tuhan cari pahlawan, maka Dia 
harus cari aku! Kalau Tuhan butuh sekumpulan 
pahlawan, maka aku termasuk di dalamnya! Aku adalah 
salah satu dari 1 juta pahlawan itu ya Tuhan! Aku mau 
bangkit Selamatkan Jiwa Berapapun Harganya.  


