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ANOINTING FOR DOMINION #5
URAPAN UNTUK BERKUASA #5
PRAYER AND FASTING FOR DOMINION
DOA PUASA UNTUK URAPAN BERKUASA
PEMBUKAAN:
Pada bagian akhir dari seri khotbah Anointing for
Dominion ini, saya ingin membagikan satu elemen yang
sangat menetukan Level Urapan untuk Berkuasa yang
Tuhan percayakan kepada kita, yaitu: Doa Puasa.

I.

DOA DAN PUASA MENINGKATKAN LEVEL URAPAN
UNTUK BERKUASA.
a. Kalau kita ingin bertumbuh dalam Level Urapan
Berkuasa, maka ada satu elemen yang akan sangat
menentukan: Doa Puasa. LEVEL DOA PUASA KITA
MENENTUKAN LEVEL URAPAN BERKUASA KITA.
 Orang Kristen yang sedikit doa puasa, sedikit
pula kuasa untuk mengalami mujizat, terlebih
lagi mengerjakan mujizat. Hanya orang yang kuat
dalam doa puasa, akan mengalami peningkatan
drastis dalam level urapan berkuasa nya.
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 Itu sebabnya sebelum me-launching ministry
(memulai pelayananNya), Tuhan Yesus terlebih
dahulu Doa Puasa 40 Hari 40 Malam.
 ITU SEBABNYA JANGAN HERAN, URAPAN
UNTUK BERKUASA ITU JUGA MENINGKAT
DENGAN DRASTIS, KAPASITASNYA UNTUK
MENGERJAKAN MUJIZAT BERTAMBAH DENGAN
DAHSYAT, KUASA YANG TERKANDUNG DALAM
PERKATAANNYA BELIPAT KALI GANDA.
b. Murid-murid Yesus yang mencoba melakukan
yang Yesus lakukan, tapi belum menjalani Level
Doa Puasa yang sudah dijalani Yesus, gagal
melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus.
 Matius 17:19-21 19 Kemudian murid-murid
Yesus datang dan ketika mereka sendirian
dengan Dia, bertanyalah mereka: "Mengapa
kami tidak dapat mengusir setan itu?" 20 Ia
berkata kepada mereka: "Karena kamu kurang
percaya. Sebab Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman
sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata
kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke
sana, --maka gunung ini akan pindah, dan takkan
ada yang mustahil bagimu. 21 (Jenis ini tidak
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dapat diusir kecuali dengan berdoa dan
berpuasa.)”
 Saat itu murid-murid Yesus diminta untuk
menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan
serta kerasukan roh jahat.
 Rahasianya ada di ayat 21: jenis ini tidak dapat
diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa!
-

Ingat baik-baik: DOA PUASA MENENTUKAN
KUASA;
DAN
KUASA
MENENTUKAN
OTORITAS.

 Ibaratnya: Ketika Presiden memerintahkan para
menterinya untuk melakukan ini dan itu, maka
perkataan itu punya kuasa, sehingga para
menteri itu akan mentaatinya. Inilah otoritas!
 Berapa banyak yang mau menerima Otoritas
Ilahi dari Atas?! Berapa banyak yang mau
menerima Urapan Berkuasa yang lebih tinggi
lagi?! Rahasianya sederhana: DOA PUASA!
 Musa adalah salah satu nabi yang bergerak
dalam dimensi kuasa mujizat yang sangat
spektakuler. Dengan kata lain, Musa ini
mempunyai Anointing for Dominion yang
sangat besar.
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-

Alkitab mencatat Musa ini melakukan disiplin
yang sama seperti Yesus: DOA PUASA 40 HARI
40 MALAM TIDAK MAKAN TIDAK MINUM (di
level ini kemungkinan tidak semua orang bisa).
Sampai-sampai ketika Musa selesai doa puasa
dan turun gunung, maka wajahnya bersinarsinar memancarkan cahaya kemuliaan Allah.
Ada otoritas yang sangat besar yang terpancar
dari hidupnya. Ada Urapan Dominion yang
sangat luarbiasa yang Tuhan berikan
kepadanya. Itu sebabnya kuasa mujizat begitu
nyata dalam kehidupan Musa.

 Itu sebabnya saya sangat percaya mengapa
Unlimited Conference 2018 yang lalu begitu
dahsyat dan membuka dimensi yang baru di
gereja kita, salah satu penyebabnya adalah
adanya 10 Hari Doa Puasa untuk Menyambut
UC.
 Kesaksian:
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II. BAGAIMANA

DOA PUASA YANG BENAR?

1. KEKUDUSAN.
 Kalau kita ingin Doa Puasa kita mendatangkan
Kuasa Urapan Allah dalam hidup kita, maka
kekudusan adalah kuncinya.
-

KEKUDUSAN
BISA
MEMBUKA
ATAU
MENUTUP AKSES KITA PADA KUASA ALLAH!

 Inilah kunci pengurapan: mencintai keadilan
dan membenci kefasikan! Mencintai kekudusan
dan membenci dosa!
-

Ibrani 1:9 Engkau mencintai keadilan dan
membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu
telah mengurapi Engkau dengan minyak
sebagai tanda kesukaan, melebihi temanteman sekutu-Mu.

 Sadarilah bahwa nama utama Roh Kudus adalah
Roh Kudus (Roh yang Kudus), bukan roh sabar,
roh iman, roh keadilan, dst. Artinya satu
karakter paling utama yang menggambarkan
Roh Kudus adalah Kekudusan.
-

Kisah 1:8a Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.

 Jadi sementara kita akan masuk dalam Doa
Puasa 40 Hari, saya ajak kita komit tinggalkan
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dosa, buang hal-hal yang tidak berkenan
kepada Tuhan, dan minta darah Yesus
menguduskan pikiran kita, hati kita, perasaan
kita, kehendak kita, keinginan kita, ambisi kita,
dst. Biarlah roh jiwa tubuh kita dikuduskan oleh
darah Kristus! Biarlah setiap sel dan atom dalam
diri kita disucikan dengan darah Kristus! Ini yang
akan membuat kita siap untuk menerima Level
Dimensi Urapan Berkuasa yang lebih tinggi!
 Kesaksian:
2. DOA PUASA DALAM ROH.
 Kita harus mengerti bahwa tidak semua orang
yang Doa Puasa, melakukannya dalam roh. Ada
banyak yang Doa Puasa-nya secara jasmani
saja.
 Itu sebabnya kita perlu belajar Doa Puasa dalam
roh. Apa artinya?
-

DOA PUASA DALAM ROH ADALAH DOA
PUASA DI MANA HATI DAN PIKIRAN KITA
TERFOKUS PADA TUHAN.

-

Itu sebabnya orang yang doa puasa dalam roh
pasti meningkatkan waktunya secara drastis
untuk berdoa dan merenungkan Firman Tuhan.
Kita akan meminimalkan aktifitas jasmani,
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dan memaksimalkan aktifitas manusia roh
kita.
 Doa Puasa dalam roh seperti inilah yang
membuat kita bisa masuk dalam DUNIA-NYA
ALLAH.
-

Yohanes 4:23-24
23 Tetapi saatnya akan
datang dan sudah tiba sekarang, bahwa
penyembah-penyembah
benar
akan
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran;
sebab Bapa menghendaki penyembahpenyembah demikian. 24 Allah itu Roh dan
barangsiapa
menyembah
Dia,
harus
menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”

 Contoh: Dunia Jasmani VS Dunia Maya
(Internet)
 Doa Puasa dalam roh seperti inilah yang akan
menarik kuasa Allah secara drastis mengalir
dalam diri kita, sehingga kita mengalami
peningkatan Level Urapan Berkuasa dengan
drastis.
 Kesaksian:
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3. LATIH DIRI UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN DOA
PUASA.
 1 Tim 4:8 Latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal,
karena mengandung janji, baik untuk hidup ini
maupun untuk hidup yang akan datang.
 Alkitab berkata bahwa latihan rohani itu
bermanfaat baik untuk hidup ini maupun hidup
yang akan datang.
 KITA HARUS MENGERTI BAHWA UNTUK
MENCAPAI SUATU LEVEL DISIPLIN, BUTUH
LATIHAN!
 Kita harus pastikan bahwa dari tahun ke tahun,
latihan rohani kita membawa kita masuk dalam
Level Disiplin Rohani yang lebih tinggi lagi,
semakin sama serupa dengan Yesus, guru dan
teladan kita. Hanya dengan cara seperti inilah,
maka impartasi kuasa Yesus akan mengalir juga
dalam hidup kita dan kuasa mujizat Tuhan akan
semakin nyata bermanifestasi dalam hidup kita.
-

Kesaksian: Yonggi Cho berdoa 3 jam setiap hari
dan jemaatnya 300 ribu VS teman sekolah
Alkitabnya yang berdoa 30 menit tiap hari dan
jemaatnya 300. Jadi perbedaan 3 jam dan 30
menit dalam Disiplin Doa itu besar sekali.
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-

Kesaksian Ps EA Adeboye: Doa 7 jam tiap hari
(jam 10 malam - jam 5 pagi) dan sering puasa 7
hari, 40 hari, maka hasilnya lebih dahsyat lagi.
Tuhan pakai dia untuk bergerak dalam dimensi
kuasa mujizat yang sangat dahsyat, bahkan
jutaan
jiwa
diselamatkan
melalui
pelayanannya, saat ini gereja yang
digembalakan menjadi 8 juta jemaat.

 Kesaksian:
PENUTUP:
Teruslah masuk dalam level kerohanian yang lebih tinggi
lagi dan lebih dalam lagi, belajar untuk membawa hidup
kita dalam disiplin rohani yang lebih lagi, maka kita akan
melihat hidup kita akan terus dibawa Tuhan dalam
urapan dan kuasa yang tanpa batas. Tuhan Yesus
memberkati.
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