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THE GREAT HEALING MIRACLES #3
MUJIZAT KESEMBUHAN BESAR #3
THE RESURRECTION POWER
KUASA KEBANGKITKAN
PEMBUKAAN:
Hari ini adalah hari yang sangat special karena hari ini
kita merayakan Paskah. Ini adalah hari kebangkitan
Tuhan Yesus. Bahkan hari ini bertambah special karena
hari ini kita masuk hari pertama puasa Raya 50 hari. Saya
percaya seperti Yesus mengalami kebangkitan, hari ini
juga adalah momen kebangkitan manusia Roh kita. Dan
saat manusia roh kita bangkit, maka kita bisa bekerja
dalam dimensi supranatural untuk menarik semua
mujizat yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu
sebabnya hari ini saya akan bagikan satu pesan Tuhan
judulnya The Resurrection Power atau Kuasa
KebangkitanNya.

I.

KUASA
KEBANGKITAN
YESUS
SANGGUP
MEMBANGKITKAN HIDUP KITA (TERMASUK
KESEHATAN KITA).
a. Ada satu fenomena yang sangat luarbiasa terjadi
di seputar kematian dan kebangkitan Yesus.
1 of 8

Outline Kotbah Minggu, 21 April 2019 – The Great Healing Miracles #3

 Matius 27:50-53 50 Yesus berseru pula dengan
suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya. 51
Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas
sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi,
dan bukit-bukit batu terbelah, 52 dan kuburankuburan terbuka dan banyak orang kudus yang
telah meninggal bangkit. 53 Dan sesudah
kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari
kubur, lalu masuk ke kota kudus dan
menampakkan diri kepada banyak orang.
 Saya mau kita menangkap ayat dan kisah ini
bukan dengan pikiran tetapi dengan hati.
Tangkaplah dalam spirit dan saudara akan
menerima satu perhemaan yang luarbiasa biasa:
KEBANGKITAN YESUS MEMBUKA JALAN BAGI
KITA UNTUK MENGALAMI KEBANGKITAN!
 Mulai hari ini saudara tidak akan lagi ada di
antara orang mati!
b. Filipi 3:10-11 10 Yang kukehendaki ialah mengenal
Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan
dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi
serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 11
SUPAYA AKU AKHIRNYA BEROLEH KEBANGKITAN
DARI ANTARA ORANG MATI.
 Saya berdoa segala sesuatu yang tadi kita sudah
ucapkan dan nubuatkan bukan hanya sekedar
kata-kata pemanis di hari Paskah.
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 Tapi SUPAYA PADA AKHIRNYA KITA BEROLEH
KEBANGKITAN, MAKA YANG PERTAMA KITA
HARUS LAKUKAN ADALAH MENGENAL DIA DAN
KUASA KEBANGKITANNYA.
 KITA HANYA BISA BEROPERASI DI DIMENSI
SUPRANATURAL JIKA KITA MENGENAL DIA.
- Kisah Rasul 19:11-12 11 Oleh Paulus Allah
mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa,
12 bahkan orang membawa saputangan atau
kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan
meletakkannya atas orang-orang sakit, maka
lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah rohroh jahat.
 YANG KEDUA, SUPAYA PADA AKHIRNYA KITA
BEROLEH KEBANGKITAN, MAKA KITA PERLU
MENGALAMI
PERSEKUTUAN
DALAM
PENDERITAAN-NYA, di mana kita menjadi
serupa dengan Dia dalam kematian-Nya.
II. UNTUK

MENGENAL TUHAN KITA DAN KUASANYA,
MATA ROH KITA HARUS DICELIKKAN TERLEBIH
DAHULU.
a. MUJIZAT PASKAH: EYE OPENING MIRACLE.
 SETELAH KEBANGKITAN-NYA, YESUS TIDAK
LAGI MELAKUKAN MUJIZAT SECARA LANGSUNG
TETAPI IA MELAKUKAN MUJIZAT MEMBUKA
MATA ROH.
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 Saya mau tanya: setelah Yesus bangkit, mujizat
apa yang Yesus kerjakan?
 Itu sebabnya memang Yesus tidak kerjakan
mujizat kesembuhan setelah Dia bangkit. Tapi
bukan berarti Yesus tidak kerjakan mujizat. Ada
mujizat yang Yesus lakukan pasca Dia bangkit,
yaitu EYE-OPENING MIRACLE! Mujizat yang
membuka mata!
- YESUS MAU MENCELIKKAN MATA ROH KITA,
SUPAYA KITA BISA MENGENAL DIA DAN
KUASANYA, MAKA PADA SAAT ITULAH DIA
BISA MEMAKAI KITA UNTUK MENGERJAKAN
BERBAGAI MUJIZAT.
b. Itulah yang Yesus lakukan kepada Maria
Magdalena.
 Yohanes 20:13-18 13 Kata malaikat-malaikat itu
kepadanya: "Ibu, mengapa engkau menangis?"
Jawab Maria kepada mereka: "Tuhanku telah
diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia
diletakkan.” 14 Sesudah berkata demikian ia
menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri
di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah
Yesus. 15 Kata Yesus kepadanya: "Ibu, mengapa
engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu
taman, lalu berkata kepada-Nya: "Tuan, jikalau
tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku,
di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat
4 of 8

Outline Kotbah Minggu, 21 April 2019 – The Great Healing Miracles #3

mengambil-Nya." 16 Kata Yesus kepadanya:
"Maria!" Maria berpaling dan berkata kepadaNya dalam bahasa Ibrani: "Rabuni!", artinya
Guru. 17 Kata Yesus kepadanya: "Janganlah
engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi
kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudarasaudara-Ku dan katakanlah kepada mereka,
bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku
dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." 17
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada
murid-murid: "Aku telah melihat Tuhan!" dan
juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu
kepadanya.
c.Bukan cuma Maria Magdalena, tetapi ada beberapa
orang juga mengalami hal yang sama. Ada 2 orang
murid Yesus pergi menuju ke Emaus. Di tengah
jalan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka
lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi
herannya mereka tidak mengenali Yesus!
 Lukas 24:16
Tetapi ada sesuatu yang
menghalangi mata mereka, sehingga mereka
tidak dapat mengenal Dia.
 Lukas 24:29-32
29 Tetapi mereka sangat
mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersamasama dengan kami, sebab hari telah menjelang
malam dan matahari hampir terbenam." Lalu
masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan
mereka. 30 Waktu Ia duduk makan dengan
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mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu
memecah-mecahkannya dan memberikannya
kepada mereka. 31 Ketika itu terbukalah mata
mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia
lenyap dari tengah-tengah mereka. 32 Kata
mereka seorang kepada yang lain: "Bukankah hati
kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan
kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan
Kitab Suci kepada kita?"
d. Selain 2 murid yang menuju Emaus, mujizat
pembukaan mata rohani juga dialami oleh muridmurid Yesus sendiri.
 Yohanes 21:4 Ketika hari mulai siang, Yesus
berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu
tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus.
 Orang Israel saat itu membaca perjanjian lama.
Artinya mereka baca firman. Mereka baca
Alkitab. 2 Korintus 3:14-17 14 Tetapi pikiran
mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai
pada hari ini selubung itu masih tetap
menyelubungi mereka, jika mereka membaca
perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena
hanya
Kristus
saja
yang
dapat
menyingkapkannya. 15 Bahkan sampai pada hari
ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada
selubung yang menutupi hati mereka. 16 Tetapi
apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan,
maka selubung itu diambil dari padanya. 17
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Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh
Allah, di situ ada kemerdekaan.
 Mazmur 119:18 Singkapkanlah mataku, supaya
aku memandang keajaiban-keajaiban dari
Taurat-Mu.
 Efesus 1:16-21
16 aku pun tidak berhenti
mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu
mengingat kamu dalam doaku, 17 dan meminta
kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa
yang mulia itu, SUPAYA IA MEMBERIKAN
KEPADAMU ROH HIKMAT DAN WAHYU UNTUK
MENGENAL DIA DENGAN BENAR. 18 Dan
supaya IA MENJADIKAN MATA HATIMU
TERANG, agar kamu MENGERTI PENGHARAPAN
apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya:
BETAPA KAYANYA KEMULIAAN bagian yang
ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, 19 dan
BETAPA HEBAT KUASA-NYA BAGI KITA YANG
PERCAYA, sesuai dengan KEKUATAN KUASA-NYA,
20 YANG DIKERJAKAN-NYA DI DALAM KRISTUS
DENGAN MEMBANGKITKAN DIA DARI ANTARA
ORANG MATI dan mendudukkan Dia di sebelah
kanan-Nya di sorga, 21JAUH LEBIH TINGGI DARI
SEGALA pemerintah dan penguasa dan
kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang
dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang.
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PENUTUP:
Buka hati dan terimalah eye-opening miracle dengan
iman terjadi dalam hidup saudara! Mulai dari sekarang
mata rohani yang tidak bisa melihat mulai terbuka di
dalam nama Tuhan Yesus!
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