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ANOINTING FOR DOMINION #4 

URAPAN UNTUK BERKUASA #4 

OBEDIENCE FOR DOMINION 

KETAATAN SUPAYA BERKUASA 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya ingin membagikan kepada kita satu 

kunci yang penting sekali untuk kita kembangkan 

sehingga Tuhan mau mempercayakan Anointing 

for Dominion kepada kita, yaitu Ketaatan.  

 

I. KETAATAN ADALAH KUNCI MENDAPATKAN 

URAPAN UNTUK BERKUASA.  

a. Kita sudah mempelajari bahwa Urapan 

untuk Berkuasa mempunyai dampak yang 

sangat dahsyat: 

1. URAPAN YANG MENGUBAH ORANG 

BIASA MENJADI PAHLAWAN. 

2. URAPAN YANG MEMBERI 

KEMENANGAN.  

3. URAPAN YANG MEMBUAT KITA BESAR.  

4. URAPAN YANG MEMBUAT KITA 

MENJADI KEPALA ATAS BANGSA-

BANGSA. 
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 Tanpa Urapan ini, kita akan tetap di bawah, 

kita tidak akan pernah bisa 

memanifestasikan potensi kita 

sepenuhnya, kita akan tetap jadi orang 

kecil, kita akan terus-menerus kalah di 

dalam peperangan, dan kita akan tetap 

dalam keadaan tidak berdaya. 

 Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk 

mendapatkan Urapan untuk Berkuasa ini 

bermanifestasi dalam hidup kita. Inilah 

yang akan mengubah hidup kita 

selamanya, kita tidak akan pernah sama 

lagi, dan kita akan melakukan perkara-

perkara besar bersama Tuhan.  

b. Akan tetapi kita harus mengerti bahwa 

ketaatan itu adalah kunci untuk 

mendapatkan Urapan Berkuasa.  

 Ibaratnya: Untuk kita bisa membuka 

sebuah pintu yang kuat, maka kita harus 

mempunyai kunci.  

 Demikianlah ketaatan adalah kunci untuk 

mendapatkan Anointing for Dominion.  

c. Mari kita perhatikan alasan di balik Urapan 

Berkuasa yang Tuhan berikan kepada 

Abraham:  
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 Abraham ini dikaruniai Urapan untuk 

Berkuasa di level yang hanya dialami oleh 

sedikit orang saja: 

 Pertanyaannya: Mengapa Tuhan 

memberikan Urapan Dominion yang 

sangat besar dalam hidup Abraham? 

Kuncinya ketaatan! 

 Ibrani 11:8  Karena iman Abraham TAAT, 

ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri 

yang akan diterimanya menjadi milik 

pusakanya, LALU IA BERANGKAT dengan 

tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 

- Inilah yang namanya HIDUP DENGAN 

IMAN: Berjalan dengan iman yang hanya 

tertuju pada Rhema Firman, tanpa melihat 

situasi dan kondisi yang bisa dilihat 

dengan mata jasmani!  

 Kesaksian: Begitu Tuhan suruh Pak 

Obaja untuk membangun gedung gereja 

kapasitas 5000 tempat duduk, maka Pak 

Obaja taat. Sekalipun secara manusia ini 

tidak mungkin. Selama 10 tahun kita hanya 

bisa mengumpulkan dana 4 M, sedangkan 

project pembangunan butuh 40 M. Tapi 

karena itu bukan pemikiran manusia, itu 

adalah Rhema dari Tuhan, maka Pak Obaja 
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melangkah dengan iman. Dan mujizat besar 

terjadi, gedung tersebut selesai dengan dana 

Rp 70 M. Apa yang tidak mungkin secara 

manusia jadi kenyataan, ketika Allah bekerja.  

 Kejadian 22:1-3   1 Setelah semuanya itu 

Allah mencoba Abraham. Ia berfirman 

kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, 

Tuhan.” 2 Firman-Nya: "Ambillah anakmu 

yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni 

Ishak, pergilah ke tanah Moria dan 

persembahkanlah dia di sana sebagai 

korban bakaran pada salah satu gunung 

yang akan Kukatakan kepadamu.” 3 

Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah 

Abraham, ia memasang pelana 

keledainya dan memanggil dua orang 

bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia 

membelah juga kayu untuk korban 

bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi 

ke tempat yang dikatakan Allah 

kepadanya. 

 Kesaksian: Saya percaya alasan yang sama 

juga mengapa Tuhan mau memakai Ps EA 

Adeboye sampai di level seperti sekarang 

ini: Dia memimpin gereja terbesar di dunia 

dengan jemaat 8 juta jiwa. Dia mempunyai 

wilayah 50 rb hektar. Dia mempunyai gedung 
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gereja 9 juta m2. Presiden dan para pejabat 

di seluruh dunia antri untuk bisa bertemu 

dengan dia. Bahkan pengaruhnya sampai di 

Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. 

Rahasianya sederhana tapi dahsyat: 

Ketaatan! Ketika gembala sidangnya 

menantang untuk mengosongkan 

rekeningnya dan memberikan semua 

hartanya pada Tuhan, maka dia orang satu-

satunya yang berani taat melakukan hal itu, 

sedangkan semua yang lain tidak berani taat 

sampai sebegitunya (kalau 75% mungkin 

masih ada yang berani, kalau 50% 

mungkin masih sebagian ada, kalau 10% 

cukup banyak yang berani, kalau yang 

sisa-sisa ya mungkin semuanya; tapi 

kalau 100% wah sepertinya kita harus 

menggunakan hikmat dan jangan grusa 

grusu seperti itu). Memang pada awalnya 

sepertinya Ps EA Adeboye yang bodoh dan 

konyol serta menderita karena tidak 

mempunyai apa-apa lagi, tapi setelah itu 

Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupnya dan 

mengangkat dia jauh melampaui semua 

orang lain yang ketaatannya hanya 75% atau 

50% atau 25% atau 10% atau yang sisa-sisa.  
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 Sadarilah bahwa LEVEL KETAATAN KITA 

MENENTUKAN LEVEL URAPAN 

DOMINION YANG TUHAN BERIKAN 

KEPADA KITA! 

d. Perhatikan: KETIKA PESAN FIRMAN TUHAN 

DISAMPAIKAN, ITU BISA SANGAT 

BERBEDA DARI PIKIRAN MANUSIA KITA. 

 Kisah Panglima Raja Aram, yang bernama 

Naaman, mendapatkan kesembuhan dari 

penyakit kusta. 2 Raja-raja 5:9-14 9 

Kemudian datanglah Naaman dengan 

kudanya dan keretanya, lalu berhenti di 

depan pintu rumah Elisa. 10 Elisa menyuruh 

seorang suruhan kepadanya mengatakan: 

"Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai 

Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, 

sehingga engkau menjadi tahir.” 11 Tetapi 

pergilah Naaman dengan gusar sambil 

berkata: "Aku sangka bahwa setidak-

tidaknya ia datang ke luar dan berdiri 

memanggil nama TUHAN, Allahnya, lalu 

menggerak-gerakkan tangannya di atas 

tempat penyakit itu dan dengan demikian 

menyembuhkan penyakit kustaku! 12 

Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai 

Damsyik, lebih baik dari segala sungai di 

Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana 
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dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah 

ia dan pergi dengan panas hati. 13 Tetapi 

pegawai-pegawainya datang mendekat serta 

berkata kepadanya: "Bapak, seandainya 

nabi itu menyuruh perkara yang sukar 

kepadamu, bukankah bapak akan 

melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya 

berkata kepadamu: Mandilah dan engkau 

akan menjadi tahir.” 14 Maka turunlah ia 

membenamkan dirinya tujuh kali dalam 

sungai Yordan, sesuai dengan perkataan 

abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali 

seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi 

tahir.  

 Puji Tuhan, bagi Naaman, ada orang-

orang disekelilingnya yang memotivasi 

dia supaya belajar Taat. Begitu dia taat, 

maka kesembuhan terjadi.  

- HANYA KETIKA KETAATAN 

DIPERSEMBAHAN, MAKA MUJIZAT 

BESAR TERJADI.  

 Kesaksian: Ketika Tuhan berbicara 

kepada Pak Obaja, Ps Jonatan & Nita 

Setiawan untuk menaburkan benih 

profetik di Nigeria, kita belajar untuk taat! 

Kita tidak tau apa yang aan terjadi 

berikutnya, kita tidak banyak berpikir dan 
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mempertimbangkan. Kita hanya berdoa 

tanya sama Tuhan berapa banyak yang 

Tuhan ingin kita taburkan, dan kita taat. Yang 

luarbiasa adalah benih profetik yang kita 

taburkan itu dipakai dan diberkati oleh Tuhan 

untuk mendatangkan Mujizat Keuangan 

Besar untuk gereja kita, bahkan untuk 

banyak sekali jemaat Keluarga Allah. Itu 

sebabnya kesaksian mujizat keuangan besar 

tidak henti-hentinya. Bahkan ini menjadi 

movement/kegerakan yang tidak akan 

berhenti, sebaliknya akan semakin besar dan 

dahsyat Tuhan kerjakan di tengah-tengah 

kita. Jadi ketaatan itu adalah faktor yang 

sangat menentukan! 

e. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana 

Tuhan Yesus sendiri, sebagai manusia, harus 

belajar taat untuk bisa mendapatkan Urapan 

Dominion itu.  

 Filipi 2:8-9 8 Dan dalam keadaan sebagai 

manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan 

taat sampai mati, bahkan sampai mati di 

kayu salib. 9 Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama, 10 

supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di 
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atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 11 

dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus 

adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! 

 Ternyata Tuhan Yesus sendiri harus taat, 

bahkan taat sampai mati di kayu salib.  

 Bagi anda yang mau bertumbuh dalam 

Level Dominion, saya tantang anda untuk 

taat! 

 Kesaksian:  

 

II. ARAH KETAATAN YANG MENDATANGKAN 

URAPAN DOMINION. 

A. TAAT PADA FIRMAN TERTULIS.  

a. Firman Allah yang tercatat di dalam 

Alkitab itu dibagi menjadi 2: Firman Allah 

yang berlaku untuk semua orang dan 

Firman Allah yang diberikan untuk pribadi 

tertentu.  

 Contoh Firman Allah yang berlaku 

untuk semua orang: Matius 22:37-39 

37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah 

Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 

dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu. 38 Itulah hukum 

yang terutama dan yang pertama. 39 Dan 
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hukum yang kedua, yang sama dengan 

itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri. 

 Contoh Firman Allah yang berlaku 

untuk pribadi: Kisah 16:7-10 7 Dan 

setibanya di Misia mereka mencoba 

masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh 

Yesus tidak mengizinkan mereka. 8 

Setelah melintasi Misia, mereka sampai 

di Troas. 9 Pada malam harinya 

tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: 

ada seorang Makedonia berdiri di situ dan 

berseru kepadanya, katanya: 

"Menyeberanglah ke mari dan tolonglah 

kami!” 10 Setelah Paulus melihat 

penglihatan itu, segeralah kami mencari 

kesempatan untuk berangkat ke 

Makedonia, karena dari penglihatan itu 

kami menarik kesimpulan, bahwa Allah 

telah memanggil kami untuk 

memberitakan Injil kepada orang-orang di 

sana. 

b. SADARKAH ANDA BAHWA TAAT 

TERHADAP FIRMAN ALLAH SECARA 

TERTULIS SAJA SUDAH PASTI AKAN 

MEMBAWA ANDA PADA LEVEL URAPAN 

DOMINION YANG SANGAT BESAR?! 
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 Seandainya saja anda komit untuk 

mencari terlebih dahulu Kerajaan Allah 

dan segala kebenarannya, maka 

semuanya ditambahkan kepadamu.  

 Seandainya anda memberitakan Injil dan 

bersaksi, maka tanda-tanda ajaib akan 

menyertai anda: Anda akan tumpang 

tangan pada si sakit dan si sakit akan 

sembuh dan mujizat-mujizat terjadi kalau 

anda percaya.  

 Seandainya anda membawa 

persembahan persepuluhanmu, maka 

pastilah Tuhan membukakan tingkap-

tingkap langit dan mencurahkan berkat 

sampai berkelimpahan.  

 Seandainya anda menabur, pasti menuai. 

Menabur sedikit, pasti menuai sedikit. 

Menabur banyak, pasti menuai banyak.  

 Seandainya anda bertobat 

meninggalkan dosa dan menjauhkan 

diri dari jalan-jalanmu yang jahat, serta 

merendahkan hati kepada Tuhan, pastilah 

Dia memulihkan keadaamu.  

 Seandainya anda menetapkan hati 

untuk bergembira, maka itu akan menjadi 

obat yang manjur bagi sakit penyakit anda.  



Outline Kotbah Minggu, 24 Maret 2019 - Anointing for Dominion #4 

 12 of 18 

 Itu sebabnya bagi anda yang merasa 

belum bisa mendengar suara Tuhan 

secara langsung, Firman tertulis itu 

tersedia bagi anda. Arahkan diri anda 

sedemikian rupa untuk mentaati Firman 

tertulis itu, maka Tuhan akan 

memperlengkapi anda dengan Urapan 

Dominion yang luarbiasa. 

 Dan kalau anda lakukan ini dengan 

setia, maka Tuhan akan membawa anda 

ke babak berikutnya, yaitu mengurapi 

Firman tertulis yang anda baca 

sehingga menjadi Firman yang hidup 

(Rhema). 

 Kesaksian:  

B. TAAT PADA FIRMAN HIDUP.  

a. Inilah Firman Allah yang diberikan secara 

khusus untuk situasi kita secara pribadi. 

Firman ini tidak diberikan untuk semua 

orang, tapi hanya untuk masing-masing 

pribadi.  

 Ini yang dialami oleh Rasul Paulus tadi: 

Dia berencana ke Bitinia, tapi Tuhan 

bicara supaya dia ke Makedonia. Jadi 

sementara Rasul Paulus menjalankan 

Firman Tertulis untuk memberitakan Injil, 
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ternyata Rasul Paulus mengikuti tuntunan 

Roh Kudus, di mana dia harus 

memberitakan Injil. Dengan kata lain, hati 

dan pikirannya diarahkan untuk 

menangkap petunjuk dari Roh Kudus - 

inilah Firman Hidup/Rhema! 

 Demikian pula halnya dengan kita, 

sementara kita memberitakan Injil, 

belajarlah peka terhadap tuntunan Roh 

Kudus, yang mana yang Roh Kudus mau 

kita layani terlebih dahulu, bagaimana kita 

melakukan pendekatan, kesaksian apa 

yang Roh Kudus mau kita ceritakan. 

 Demikian pula ketika kita memilih 

pasangan hidup, di satu sisi petunjuk 

Firman Allah memberi perintah secara 

umum supaya kita memilih pasangan yang 

seiman. Hanya saja dalam memilih 

pasangan yang seimanpun, kita harus 

belajar peka terhadap tuntunan Roh 

Kudus tentang yang mana pasangan 

hidup kita. 

 Ketika kita membangun pekerjaan dan 

keuangan, Firman tertulis sudah 

mengajarkan banyak hal yang penting 

(pengeluaran jangan lebih dari 

pemasukan, tidak berhutang, tekun dan 
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rajin, terus belajar mengejar hikmat, dst), 

akan tetapi kita harus peka mendengar 

suara Roh Kudus: ide mana yang Tuhan 

berikan kepada kita, order mana yang 

harus kita terima dan mana yang harus 

kita tolak, orang mana yang kita jadikan 

sekutu kita dan orang mana yang harus 

kita jauhi tidak peduli seberapapun 

menariknya dia, dst. 

 Bahkan dalam gerejapun juga sama, di 

satu sisi ada prinsip-prinsip umum 

membangun gereja yang sehat, akan 

tetapi ada petunjuk-petunjuk ilahi yang 

Roh Kudus mau berikan kepada kita: Doa 

Profetik! Bangun Pondok Daud! Taburkan 

benih Profetik! (ini adalah petunjuk yang 

Roh Kudus berikan secara khusus kepada 

gereja kita). 

 Inilah Firman Hidup! Inilah Firman 

Rhema! 

b. UNTUK MENGALAMI MUJIZAT, 

DIBUTUHKAN KOMITMEN UNTUK TAAT 

PADA FIRMAN TERTULIS; TAPI UNTUK 

MENGALAMI MUJIZAT BESAR, 

DIBUTUHKAN KETAATAN MENGIKUTI 

FIRMAN HIDUP.  
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c. LALU, BAGAIMANA MENDAPATKAN 

PETUNJUK DARI ROH KUDUS? 

1. HIDUP DALAM ROH.  

 Kita harus mengerti bahwa Allah itu 

adalah Roh, dan kalau kita ingin 

mendengar suara Tuhan, maka kita 

harus ada dalam dimensi roh.  

 Coba renungkan ini: Ketika anjing saling 

menggonggong, buat kita itu 

menggonggong, tapi bagi mereka itu 

bicara. Ketika kucing mengeong, buat 

kita itu mengeong, tapi buat mereka itu 

bicara. 

 Demikian pula halnya, ketika kita 

berkomunikasi dengan Tuhan. Selama 

kita ada di dunia yang berbeda, selama 

kita ada di dimensi yang berbeda, kita 

tidak bisa mendengarkan suara Roh 

Kudus.  

 Kita harus HIDUP DALAM ROH: 

- KITA HARUS MENGAKATIFKAN 

MANUSIA ROH YANG ADA DI 

DALAM HATI KITA. 

- KITA HARUS MEMBIARKAN 

MANUSIA JASMANI KITA 
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DIKENDALIKAN OLEH MANUSIA 

ROH KITA YANG AKTIF/DOMINAN 

UNTUK 

BERBICARA/BERDOA/MENYANYI/B

AHASA ROH/MERENUNGKAN 

FIRMAN TUHAN. 

- KITA HARUS MEMPERBANYAK 

DOA DAN PUASA KITA.  

- KITA HARUS BERTOBAT DAN 

MENINGGALKAN DOSA KITA. 

- Dst 

 Ini yang akan membuat manusia roh kita 

hari demi hari semakin berkembang. Dan 

ketika manusia roh kita berkembang, 

maka kita otomatis akan mendengarkan 

suara Roh Kudus dan mendapatkan 

petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan.  

 Kesaksian:  

2. KECINTAAN YANG LUARBIASA PADA 

FIRMAN.  

 Sadarilah bahwa sebelum kita bisa 

mendapatkan petunjuk Roh Kudus 

secara spesifik, Tuhan menilai 

kecintaan kita pada Firman Allah.  
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 Itu sebabnya saya tantang anda untuk 

BERTUMBUH DALAM KECINTAAN 

PADA FIRMAN: 

- JANGAN LEWATKAN PESAN 

TUHAN YANG DISAMPAIKAN 

SETIAP MINGGU DI GEREJA KITA. 

Pastikan anda hadir ke gereja! Kalau 

anda sungguh-sungguh berhalangan, 

pastikan anda mengikuti streaming 

khotbahnya di App gereja kita atau di 

YouTube.  

- SETIAP HARI KOMITMEN 

MEMBACA ALKITAB DAN 

MERENUNGKAN FIRMAN ALLAH 

SESERING MUNGKIN. Bahkan baca 

REKA (Renungkan Keluarga Allah). 

- SETIAP SITUASI YANG ANDA 

HADAPI, CARI APA KATA FIRMAN 

TUHAN TENTANG HAL ITU.  

- JADIKAN FIRMAN ALLAH SEBAGAI 

PRIORITAS, SEBAGAI POHON 

KEHIDUPAN, DAN SEBAGAI 

REALITA YANG ANDA PERCAYAI 

LEBIH DARI REALITA YANG 

DILIHAT OLEH MATA JASMANI 

KITA.  
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 Kesaksian:  

 

PENUTUP: 

Orang yang punya kecintaan terhadap Firman 

Tuhan sampai seperti ini, pasti diberi kepekaan 

untuk mendengar petunjuk Roh Kudus. Dan begitu 

kita mentaati petunjuk Roh Kudus, maka Urapan 

Dominion akan bekerja dan menghasilkan mujizat-

mujizat besar dalam hidup kita. 


