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END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #2 
KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #2 

APOSTOLIC ANOINTING - URAPAN APOSTOLIK 
 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah memulai seri kotbah yang sangat 
penting berjudul End Time Apostolic Movement atau 
Kegerakan Apostolik Akhir Jaman. 
Minggu lalu kita sudah menerima mandat bahwa Tuhan 
mau membawa gereja kita menjadi gereja yang 
apostolik, yaitu gereja yang siap diutus Tuhan untuk 
melakukan Misi Kerajaan Allah untuk menyelamatkan 
jiwa bahkan sampai ke bangsa-bangsa. 
Secara manusia, ini tugas yang mustahil, itu sebabnya 
Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan 
pengurapan apostolik untuk mandat yang satu ini. 
Itu sebabnya hari ini kita akan membahas lebih detail 
tentang Urapan Apostolik ini. 
 
I. UNTUK MELAKSANAKAN MANDAT APOSTOLIK, KITA 

BUTUH URAPAN APOSTOLIK. 
Sadarilah bahwa KITA SEMUA DIPANGGIL UNTUK 
MENJADI UTUSAN TUHAN. 
Sebelum membahas tentang pengurapan, saya mau 
memastikan bahwa setiap kita bisa menangkap 
mandat apostolik ini: 
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Tapi sebelumnya mungkin anda bertanya: tetapi aku 
bukan seorang rasul, aku bukan misionaris, aku 
bukan seorang Full Timer, bahkan aku bukan seorang 
pelayan Tuhan yang aktif. Mungkin mandat apostolik 
ini buat Pak Obaja saja, tetapi bukan buat aku.” 
1 Petrus 2:9-10   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: 10 kamu, yang dahulu bukan 
umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-
Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang 
telah beroleh belas kasihan. 
 
URAPAN APOSTOLIK adalah jenis urapan yang sangat 
istimewa.  
Urapan adalah kekuatan atau kemampuan ilahi yang 
Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa 
melakukan kehendak Tuhan. 
Apostolik adalah Kerasulan, yang diberi 
tugas/mandat oleh Tuhan untuk menyelamatkan 
jiwa dan melebarkan Kerajaan Allah di bumi ini.   
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II. MANIFESTASI URAPAN APOSTOLIK. 

KEBERANIAN ILAHI. 
Kisah Para Rasul 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 
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. 
 
Kita harus tahu bahwa mengijinkan ketakutan yang 
berlebihan adalah salah satu penyebab sebagian 
orang gagal mencapai impian ilahi yang Tuhan 
berikan dalam hidupnya.  
Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi tentara Allah 
yang siap masuk dalam kegerakan apostolik, maka 
kita harus singkirkan roh ketakutan! 

- Kisah Para Rasul 23:11 Pada malam berikutnya Tuhan 
datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya: 
"Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau 
dengan berani telah bersaksi tentang Aku di 
Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi 
bersaksi di Roma." 
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KUASA ILAHI. 
Bukan hanya keberanian, para rasul juga meminta 
kesembuhan, tanda ajaib dan mujizat! 
 

- Kisah Para Rasul 4:30 Ulurkanlah tangan-Mu untuk 
menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda 
dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, Hamba-Mu 
yang kudus." 

-  
- Kisah Para Rasul 14:3 Paulus dan Barnabas tinggal 

beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar 
dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. 
Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-
Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa 
untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 

-   
Kisah Para Rasul 5:14-16.  14 Dan makin lama makin 
bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada 
Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, 15 bahkan 
mereka membawa orang-orang sakit ke luar, ke jalan 
raya, dan membaringkannya di atas balai-balai dan 
tilam, supaya, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya 
bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16 
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar 
Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa 
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 
diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. 
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Saya percaya saat kita bisa menangkap mandat 
apostolic ini, maka dalam sekejap akan ada 
pelipatgandaan manisfestasi kuasa Allah yang akan 
Tuhan kerjakan dan akan muncul banjir kesaksian yang 
menyertai! 
 
Kisah Para Rasul 8:4-7.  4 Mereka yang tersebar itu 
menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan 
Injil. 5 Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan 
memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. 6 
Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan 
Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, 
mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang 
diberitakannya itu. 7 Sebab dari banyak orang yang 
kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil 
berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang 
lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. 
 
PERTOLONGAN ILAHI. 
Kisah Para Rasul 26:20-22.   20 Tetapi mula-mula aku 
memberitakan kepada orang-orang Yahudi di 
Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, 
dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka 
harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan 
pertobatan itu.  21 Karena itulah orang-orang Yahudi 
menangkap aku di Bait Allah, dan mencoba 
membunuh aku. 22 TETAPI OLEH PERTOLONGAN 
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ALLAH AKU DAPAT HIDUP SAMPAI SEKARANG dan 
memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan 
orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak 
lain dari pada yang sebelumnya telah diberitahukan 
oleh para nabi dan juga oleh Musa 
 
Itu sebabnya saya katakan: Jangan takut untuk 
bersaksi. Kenapa? Sebab Tuhan senantiasa 
memberikan pertolongan. 
Mungkin anda bertanya, lalu bagaimana dengan 
nasib Rasul Yakobus yang dibunuh Herodes? Lalu 
kenapa hampir semua para rasul meninggal 
dibunuh? Termasuk Paulus akhirnya juga mati 
dibunuh? Dimana pertolongan Tuhan? 
 
TUNTUNAN ILAHI. 
Kisah Para Rasul 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 
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Allah telah memanggil kami untuk memberitakan 
Injil kepada orang-orang di sana. 
 
Waktu kita bersaksi atau mengajak orang ke gereja, 
terkadang ada orang yang langsung merespon positif 
namun terkadang ada juga yang menolak dan masih 
mengeraskan hati. 
 
KECERDIKAN ILAHI. 
Matius 10:16  "Lihat, Aku mengutus kamu seperti 
domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu 
hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti 
merpati. 
 
BERKAT ROHANI DAN BERKAT JASMANI YANG TIDAK 
TERNILAI! (Point 6 & 7) 
Markus 10:29-30    29 Jawab Yesus: "Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena 
Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, 
saudaranya laki-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. 
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Tapi yang paling utama adalah berkat kekal yang akan 
kita terima, yaitu hidup yang kekal yang disertai 
dengan mahkota kemuliaan yang luarbiasa. 
 

- 2 Timotius 4:5-7.  5 Tetapi kuasailah dirimu dalam 
segala hal, sabarlah menderita, LAKUKANLAH 
PEKERJAAN PEMBERITA INJIL DAN TUNAIKANLAH 
TUGAS PELAYANANMU! 6 Mengenai diriku, darahku 
sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan 
saat kematianku sudah dekat. 7 Aku telah mengakhiri 
pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis 
akhir dan aku telah memelihara iman.8 Sekarang telah 
tersedia bagiku MAHKOTA KEBENARAN YANG AKAN 
DIKARUNIAKAN KEPADAKU OLEH TUHAN, Hakim 
yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya 
kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang 
merindukan kedatangan-Nya. 

 
PENUTUP: 
Waktu kita meresponi panggilan dan mandat Tuhan, 
maka pengurapan Apostolik akan mulai mengalir dan 
diaktivasikan bahkan dimanifestasikan dalam diri kita.  


