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Habakuk 3:13
Engkau berjalan maju untuk
menyelamatkan umat-Mu, untuk
menyelamatkan orang yang
Kauurapi.
Engkau meremukkan bagian atas
rumah orang-orang fasik dan
Kaubuka dasarnya sampai batu
yang penghabisan. Sela

Pengurapan Roh Kudus
• Yang kami tuliskan disini hanya ikhtisar
Alkitabiah tentang Pengurapan Roh Kudus
• Silahkan anda berdoa lalu membaca dan
merenungkannya. Roh Kudus akan mengajar
anda (Yoh 14:26; Ef 1:17; Flp 1:19; 1 Yoh 2:27)
• Silahkan tarik kesimpulannya. Percayalah Roh
Kudus selalu menyertai orang yang telah
dibaptis air dan telah lahir kembali.
kembali
• Mintalah agar Roh Kudus menuliskan dan
memeteraikannya dalam hati anda, serta pimpin
dan kuatkan anda dalam melakukannya.
• Mintalah bimbingan Pendeta / Gembala gereja
anda

Pendahuluan
• Akhir-akhir ini topik pengurapan Roh Kudus menjadi hal
yang kontroversial, karena ada yang percaya dan tidak,
ada yang mengatakan bahwa ajaran pengurapan Roh
Kudus adalah sesat, ada yang percaya pengurapan Roh
Kudus sudah berlalu setelah zaman para rasul, maupun
yang mengatakan bahwa pengurapan itu hanyalah simbol
dari pembaharuan pikiran.
• Yang tidak percaya ialah golongan yang menyatakan
bahwa di zaman ini mujizat sudah tak ada lagi, karena
sudah tidak diperlukan lagi.
lagi Alasannya bahwa mujizat
diperlukan hanya untuk awal penyebaran Injil.
Injil Saat ini
Injil telah menyebar ke seluruh dunia.
dunia Benarkah itu?
• Jika Injil telah menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh
bangsa, maka kesudahan zaman (ujung dari akhir zaman)
tentunya telah terjadi, dunia ini sudah hancur (Mat 24:14).

Pendahuluan
• Tidak ada satupun firman Allah yang menyatakan bahwa
kuasa Allah yang supranatural, termasuk pengurapan
oleh Roh Kudus, telah berakhir. Jika kuasa dan mujizat
Allah telah berakhir sejak zaman para rasul, maka
Alkitab hanya merupakan sebuah buku yang berisi
sejarah, etika, moral, filsafat dan pedoman hidup yang
duniawi saja. Alkitab menjadi hilang kuasanya: Rm 1:20;
1 Tim 1:7; Kol 2:8; 2 Tim 3:5. Padahal Injil adalah kekuatan
Allah: Rm 1:16,17 dan Allah dapat memberi segala sesuatu
yang sifatnya supranatural, termasuk hikmat Allah,
bukan hikmat dunia: Ef 3:20; 1 Kor 2:4,9,14,15; Yak 3:13-17.
• Disisi lain, kita juga TIDAK BOLEH HANYA ANDALKAN
MUJIZAT SAJA atau HANYA ANDALKAN URAPAN SAJA
atau memburu hamba Tuhan tertentu, hanya untuk minta
penumpangan tangan agar terjadi “transfer urapan”.
Jangan memuja hamba-Nya: Ibr 6:1,2. Kita bertumbuh dan
berbuah dalam pengajaran Yesus: Yoh 15:1-8; Ibr 5:12-14

Urapan (Anoint)
•

•

Anoint berasal dari bahasa Perancis kuno enoint yang
berarti “mengolesi dengan minyak”(untuk pengobatan)
Dalam bahasa Latin disebut inunguere; bahasa Inggris
inauguration = peresmian, pentahbisan, pengakuan.
Bahasa Ibrani (PL): mishchah : Rut 3:3; Dan 10:3; 2 Sam 14:2
yang menjelaskan aktivitas hidup sehari-hari, c/ minyak
yang digunakan sehabis mandi, sedangkan untuk
urapan rohani digunakan kata xafm (cam): 1 Sam 15:1
Bahasa Yunani (PB) menggunakan kata aleipho :
Mat 6:17; Luk 7:38,46 untuk urapan dalam hidup sehari-hari,
serta kata crio untuk urapan rohani : Luk 4:18; Kis 4:26;
Kis 10:38; Ibr 1:9

•

Jadi urapan memiliki arti material yaitu menggunakan
minyak urapan (dalam kehidupan sehari-hari maupun
untuk pentahbisan raja/nabi/imam), serta dalam arti
rohani (tanpa minyak) oleh Roh Kudus.

Urapan (Anoint)
A) Menggunakan minyak urapan :
A1. Untuk kehidupan sehari-hari : Am 6:6; Yes 21:5; Ul 28:40,
Mik 6:15, Ruth 3:3, sering berlatarkan budaya/adat.
Juga digunakan untuk menghormati seseorang / tamu:
Luk 7:46, atau ekspresi sukacita : Maz 23:5
A2. Untuk pentahbisan / peresmian :
A.2.1. Nabi / utusan Allah: 1 Raj 19:16; 1 Taw 16:22; Maz 105:15
A.2.2. Imam : Kel 40:15; Bil 3:3, imam tinggi : Kel 29:29; Im 16:32
A.2.3. Raja : 1 Sam 9:16; 10:1; 1 Raj 1:34,39.
A.2.4. Tempat dan benda yang dikuduskan, misalnya bait
Allah, mezbah persembahan, serta pakaian imam:
Kej 28;18; 31:13; Kel 29:29

A3. Pada kehidupan persekutuan Kristen (jemaat/gereja),
untuk dioleskan pada yang sakit sambil mendoakannya:
Yak 5:14-16. Bandingkan dengan Mark 6:13

Urapan (Anoint)
B. Urapan yang tidak menggunakan minyak (spiritual)
B.1. Dalam Perjanjian Lama : “Yang diurapi” (= Mesias) :
Maz 2:2; Dan 9:25,26.
9:25,26 Pengurapan oleh Roh Allah: Yes 61:1,2
B.2. Dalam Perjanjian Baru : Yoh 1:32,33,41; Kis 4:26; 10:38;
17:2,3; 18:5,28. Roh Allah urapi Tuhan Yesus: Luk 4:18
B.3. Urapan Roh Kudus bagi yang percaya: 2 Kor 1:21
• Tercatat sebanyak 19 kali pada PB dan 135 kali pada PL
• Maksud dan arti umum dari urapan ialah menandai dan
mengkhususkan orang untuk melakukan tugas bagi Allah,
atau mengkuduskan suatu tempat / benda untuk Allah.
• Allah memiliki kedaulatan mutlak untuk mengurapi siapa
yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan “misi khusus”
yang telah dirancang-Nya sebelum manusia lahir: Yer 1:4,5

Urapan (Anoint)
• Urapan minyak pada pentahbisan nabi / imam /raja
jelas memiliki kuasa Allah, kuasa supranatural yang
memampukan orang itu untuk melakukan tugas yang jadi
rancangan Allah untuknya : 1 Sam 16:13. Kuasa itu dicabut
jika orang tersebut tidak patuh kepada Allah:1 Sam 15:1-10.
• Urapan minyak pada tempat maupun benda tertentu,
menjadikan tempat atau benda itu kudus dan khusus,
hanya boleh digunakan untuk memuliakan, memuji dan
menyembah, serta memashyurkan nama-Nya: Kej 28:18;
Kel 30:26

• Urapan Roh Kudus memberikan kuasa dan memampukan
menjalankan tugas dari-Nya: Luk 4:18; Kis 10:38
• Tugas dari Allah pada yang diurapi-Nya ialah meyakinkan
manusia bahwa Allah mengasihi manusia (= menyebarkan
dan mengajar Injil), dan membagikan kasih Allah itu
kepada sesama manusia: Yoh 3:16; Rm 5:8; Luk 9:1-3; 24:46-49;
Kis 2:14-21; 4:26; Ibr 1:9

Untuk mendapat pengurapan Roh Kudus
1.

Harus dibaptis, bertobat dan mengakui Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya serta
serahkan seluruh hidup kepada Tuhan Yesus: Mark 16:16
Yoh 1:12,13; Rm 10:9,10; 1 Yoh 1:9; Why 3:20; Yoh 3:5,6

2.

Harus mencari dan meminta urapan itu kepada Allah,
serta menanyakan apa “misi khusus” yang diberikan
sesuai rancangan-Nya : Ef 2:10; 5:17; 2 Tim 1:9; Kol 1:9
RANCANGAN ALLAH PASTI TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN KEHIDUPAN, KEBERADAAN DAN SELURUH
TALENTA KITA : Yos 1:8; Maz 1:1-3; Kel 31:1-6

URAPAN KHUSUS (Ef 4:10-16; Kis 9:16;13:2; 1 Tim 2:7)
Para pekerja jawatan Allah (nabi, rasul, gembala,
penginjil, pengajar) yang selalu berjalan di dalam Dia,
diberikan urapan khusus, agar full time melayani-Nya

Various areas of calling

Untuk mendapat pengurapan Roh Kudus
• Selain dengan meminta langsung dari Allah, Alkitab juga
mencatat adanya urapan, pemberian kuasa, dan karunia,
dengan cara penumpangan tangan oleh para pekerja
jawatan gereja (impartasi) : 1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6; Kis 8:14-17.
17
Tetapi impartasi urapan hanya diberikan Roh Kudus
kepada orang yang akan melayani-Nya dalam
memberitakan Injil dan mengajar jemaat: Kis 6:3-7.
• TAK MUNGKIN TERJADI IMPARTASI HANYA ATAS
DASAR PERMINTAAN KITA DAN KEMAUAN PEKERJA
JAWATAN ALLAH. IMPARTASI HANYA TERJADI JIKA
ROH KUDUS MENGHENDAKINYA : Kis 8:19-23; 9:10-18
• Kita akan mendapat pengurapan secara langsung dariNya, jika kita menyatakan siap melayani Dia dan sesama,
menurut segala rancangan-Nya yang telah dipersiapkan
dari awal: Luk 11:11-13; Yer 1:4,5; Yes 6: 6-9; 1 Pet 4:10

Pengurapan Roh Kudus
• Roh Kudus ialah nafas dari Allah: Rat 4:20; Yoh 20:22; Kej 2:7
yang menentukan kehidupan kita
• Allah telah memilih, menyelamatkan, dan mengurapi kita
dengan Roh Kudusnya, sehingga kita adalah umat
pemenang. Kita diurapi sebagai imam tertinggi dan raja
(Imamat Rajani) seperti Daud: Hab 3:13; 1 Pet 2:9; Rm 8:33-37;
1 Sam 16:13

• Impartasi masih terjadi pada zaman ini, untuk memenuhi
RANCANGAN AWAL ALLAH DALAM KEHIDUPAN
MANUSIA, yaitu menjadikan manusia sebagai anggota
dari Kerajaan Allah, yang diberi-Nya kuasa atas bumi
dan segala isinya : Kej 1:26-31.
31 Rencana itu diganggu oleh
kejatuhan manusia kedalam dosa. Karena itu melalui
penebusan oleh Yesus Kristus kita kembali dimuliakan
dan mendapatkan kembali urapan (kuasa) dari Allah.

Pengurapan Roh Kudus
• Urapan yang berkuasa itu diberikan untuk memperluas
penyebaran Injil Kerajaan sorga dan menyatakan kasih
Allah pada manusia didalam Tuhan Yesus Kristus :
Luk 4:18; 10:1-3; 2 Kor 1:21

• Tentang “Toronto Blessing” maupun “Brownsville
Pouring” dimana dikatakan terjadi impartasi urapan Roh
Kudus, mungkin saja benar; Tetapi Roh Kudus tidak
akan mengurapi orang hanya untuk tertawa-tawa dengan
“sukacita surgawi”. Pertobatan orang, penyebaran Injil
dan ditaklukannya iblis, adalah sukacita surgawi sejati :
Mat 28:16-20; Luk 10:16-21; 15:7,10. Disamping itu Roh Allah,
adalah Roh yang memberi ketertiban: 2 Tim 1:7; 1 Kor 14:40
• Mengenai pemberian minyak urapan untuk orang sakit
adalah Alkitabiah, tentunya berlandaskan doa yang
penuh iman : Yak 5:14-16; Mark 6:13

Lukas 4:18,19
18

“ Roh Tuhan ada pada-Ku, sebab Ia
telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada
orang-orang miskin, dan Ia telah
mengutus Aku 19 untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orangorang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang.”

1 Yohanes 2:26,27
26

Semua itu kutulis padamu, yaitu mengenai
orang-orang yang berusaha menyesatkan
kamu. 27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada
pengurapan yang telah kamu terima dari
pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar
oleh orang lain. Tetapi sebagaimana
pengurapan-Nya mengajar kamu tentang
segala sesuatu – dan pengajaran-Nya itu
benar, tidak dusta – dan sebagaimana Ia
dahulu mengajar kamu, demikianlah
hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia

Matius 10:42
“...Dan barangsiapa memberi
air sejuk secangkir saja pun
kepada salah seorang yang
kecil ini, karena ia murid-Ku,
Aku bekata kepadamu:
Sesungguhnya ia tidak akan
kehilangan upahnya
daripadanya”.

Untuk menguji sesuatu apakah dari Allah atau
bukan (1 Thessalonians 5:21; Ephesians 5:10)
(a) The Fellowship Test (1 Corinthians 1:9)
(b) The Liberty Test (Galatians 5:13)
(c) The Peace Test (1 Corinthians 7:15; Colossians 3:15)
(d) The Life Test (1 Timothy 6:12)
(e) The Holiness Test (1 Thessalonians 4:7; 1 Jn 4:1-6)
(f) The Blessing Test (1 Peter 3:9)
(g) The Suffering Test (1 Peter 2:20,21)
2:20,21
(h) The Fruit test / event-after test (Matthew 7:15-20)
(i) The Spirit Test (1 John 4:2,3; 1 Corinthians 12:3)
Most importantly, does it agree with the overall counsel of
God‘s Word (Psalm 19:8-13) & Glorify Him (Psalm 138:2,3)

Bagaimana cara untuk diselamatkan?
• Percaya Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus :
Kej 1:1,26; Kel 3:14; Yoh 14:6-14,26; Mat 28:18-20 Î BAPTIS

• Harus akui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai
Juru Selamat Pribadi kita, yg telah mati disalibkan
utk menebus segala dosa, yang telah bangkit agar
kita dapat diselamatkan : Rm 10:9,10; Ef 2:5,6;
Luk 23:33-49; Yoh 1:12; 1 Yoh 1:7; Rm 5:8; Ibr 9:11-22;
22
2 Tes 1:8,9; 2 Kor 5:10; Gal 4:4,5

• Lahir kembali : akui segala dosa, undang Yesus
Kristus kedalam hatimu sebagai Tuhan & Juru
Selamat pribadimu, serahkan seluruh hidupmu
pada-Nya : Yoh 3:1-21; Why 3:20

Î Doa Khusus (hubungi pendeta & gerejamu)

Shalom
• Tulisan ini diberikan secara cuma-cuma
• Jika anda ingin membantunya dapat mengirim ke
Rek BCA a/n Mangatas SM
acc/ 436 14 34 611
• Jika anda belum dapat membantu, kami tetap akan
memberikan penuntun P.A ini secara cuma-cuma kepada
anda.
• Bila anda mengirim alamat e mail anda, maka dalam
1 x/minggu akan kami kirim file pdf dari tulisan-tulisan kami
secara cuma-cuma.
• Silahkan meneruskan / mem-forward file pdf tersebut kepada
saudara-saudara kita, para kekasih Kristus.
• Kami mohon doa anda agar Tuhan Yesus Kristus memenuhi
segala kebutuhan pelayanan penyebaran Injil-Nya (Mat 10:8b).
• Lord Jesus Bless you and your Family

