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UNPRECEDENTED RESURRECTION #1 
KEBANGKITAN YANG BELUM PERNAH TERJADI 

SEBELUMNYA #1 
(PASKAH) 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini adalah hari yang sangat luarbiasa karena kita 
merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari 
kematian. Saya percaya Kebangkitan itu tidak hanya 
dialami oleh Tuhan Yesus saja, tetapi kebangkitan juga 
menjadi pesan profetik bagi semua anak-anak Tuhan di 
dunia yang percaya! Hari ini saya deklarasikan 
kebangkitan akan terjadi, pasti terjadi, segera terjadi, 
bahkan sudah terjadi dalam hidup kita semua! Itu 
sebabnya saya beri judul firman Tuhan hari ini 
Unprecedented Resurrection atau Kebangkitan yang 
Belum Pernah Terjadi Sebelumnya. 
 
I. PADA MOMEN PASKAH, KEMURAMAN DIRUBAH 

MENJADI KEBANGKITAN!  
a. Lukas 24:17-23 17 Yesus berkata kepada mereka: 

"Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu 
berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka 
muram. 18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, 
menjawab-Nya: "Adakah Engkau satu-satunya orang 
asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi 
di situ pada hari-hari belakangan ini?" 19 Kata-Nya 
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kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa 
yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah 
seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan 
perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh 
bangsa kami. 20 Tetapi imam-imam kepala dan 
pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia 
untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-
Nya. 21 Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa 
Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa 
Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, 
sejak semuanya itu terjadi. 22 Tetapi beberapa 
perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan 
kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, 23 
dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka 
datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada 
mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, 
bahwa Ia hidup. 

 Ini adalah kisah saat Yesus bangkit dan menjumpai 
2 muridNya yang sedang menuju Emaus. 

 Coba kita petik pelajarannya dan tangkap rhema 
yang mau Tuhan bagikan: Selama 3 hari mereka 
MURAM: Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus 
dihukum, Yesus mati, dll. Tetapi tiba-tiba sesuatu 
terjadi: ada berita yang menggembirakan: Yesus 
yang disalibkan dan mati itu, bangkit dari kematian! 
Jadi, KEMURAMAN DIRUBAH MENJADI 
KEBANGKITAN!  
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b. Kita harus mengerti bahwa KEBANGKITAN KRISTUS 
ITU SESUATU YANG UNPRECEDENTED! BELUM 
PERNAH TERJADI SEBELUMNYA!  

 Bagaimana mungkin seseorang yang mati karena 
disalibkan seperti itu, bisa bangkit kembali dari 
kematian?! Ini tidak Masuk akal!  

 Akan tetapi Kematian Final sekalipun, pada waktu 
Paskah tiba, dirubah menjadi Kebangkitan Kekal!!! 

 Itu sebabnya, sementara kita merayakan Paskah, 
saya deklarasi profetik: Di dalam nama Yesus, 
Kebangkitan Kristus membawa Unprecedented 
Resurrection (Kebangkitan yang belum pernah kita 
alami sebelumnya dalam hidup kita).  

 Kesaksian:  
 
II. RAHASIA KEBANGKITAN BESAR. 
a. KEBANGKITAN BESAR DIMULAI DARI MANUSIA 

ROH KITA BANGKIT! 
 Bangkitkan manusia roh yang ada di dalam diri 

anda! 
b. 1 Tesalonika 5:19: JANGANLAH PADAMKAN ROH, 
 Dari ayat ini saya tahu bahwa roh kita tidak akan 

bisa padam kecuali kita sendiri yang 
memadamkannya. 

 Bagaimana kita memadamkan roh? (Sadar Atau 
tidak Sadar) 

- Saat sedang sedih, kita dengarkan lagu yang sedih-
sedih, ketemu dan ngobrol sama teman yang juga 
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sedih, nonton film yang sedih-sedih. Ini cara 
memadamkan roh yang sangat efektif (yang 
seringkali dilakukan banyak orang). 

- Saat sedang bergumul dengan sakit penyakit, kita 
membayangkan yang negatif-negatif, kita terus 
mengimajinasikan kemungkinan yang terburuk, 
kita terus mengatakan bahwa kita tidak akan 
sembuh, Bahkan kita bakal mati (ini cara 
memadamkan roh dan membuat diri kita semakin 
terpuruk). 

- Saat sedang bergumul dengan Pernikahan kita, 
terus kita nonton film yang isinya perselingkungan 
dan perceraian, kita dengarkan perkataan orang-
orang yang sedang sakit hati dan kecewa dengan 
pasangannya, dst (ini cara memadamkan roh dan 
membuat Pernikahan kita semakin hopeless). 

- Saat sedang kering secara Rohani, kita mengikuti 
kedagingan kita dengan tidak beribadah, mundur 
dari pelayanan, mengendurkan saat teduh pribadi, 
dan pelan-pelan melonggarkan hubungan pribadi 
kita dengan Roh Kudus (ini cara memadamkan roh 
yang akan membuat roh kita tambah kering). 

- Itu sebabnya saya ingatkan anda: Jangan padamkan 
roh, sebaliknya Kobarkan roh anda kembali! Mulai 
bangun kembali Mezbah Doa anda! Mulai giat 
kembali dalam Pondok Daud! Mulai paksa diri anda 
untuk menyembah, bukan Hanya mendengarkan 
lagu penyembahan! Disiplin diri anda untuk 
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berdoa, bukan cuma Punya kerinduan berdoa! 
MULAI BULATKAN TEKAD ANDA UNTUK DOA 
PUASA! Maka lihatlah rohmu akan dikobarkan 
kembali! 

c. SELAMA DOA PUASA, TUHAN PASTI MEMBERI 
KEKUATAN BARU UNTUK MENGALAMAN 
KEBANGKITAN. 

 Ini yang dialami Oleh Daniel: Melalui Doa Puasa, 
Dia menerima Kekuatan Baru, sehingga dia bisa 
Bangkit!!! 

- Daniel 10:2-3 2 Pada waktu itu aku, Daniel, 
berkabung tiga minggu penuh: 3 makanan yang 
sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak 
masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap 
sampai berlalu tiga minggu penuh. 

- Gereja kita juga mulai besok akan masuk dalam 
KEGERAKAN DOA PUASA 21 HARI. Saya mendorong 
setiap kita bisa terlibat. 

- Sekarang kita lihat apa yang Daniel alami: Sementara 
berpuasa, Daniel melihat satu penglihatan. 

- Daniel 10: 7-8; 16-17: 7 Hanya aku, Daniel, melihat 
penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-
sama dengan aku, tidak melihatnya; tetapi mereka 
ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka 
lari bersembunyi; 8 demikianlah aku tinggal seorang 
diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, 
HILANGLAH KEKUATANKU; aku menjadi pucat sama 
sekali, dan TIDAK ADA LAGI KEKUATAN PADAKU. 16 
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Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia 
menyentuh bibirku; lalu kubuka mulutku dan mulai 
berbicara, kataku kepada yang berdiri di depanku 
itu: "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa 
kesakitan, dan TIDAK ADA LAGI KEKUATAN 
PADAKU. 17 Masakan aku, hamba tuanku ini dapat 
berbicara dengan tuanku! Bukankah TIDAK ADA 
LAGI KEKUATAN padaku dan tidak ada lagi nafas 
padaku?"  

- Kalau saudara mungkin sedang lemah, anda tidak 
sendirian! Tapi mari belajar bahwa saat lemah kita 
ini butuh Tuhan lebih lagi! Kita butuh puasa! 

 Daniel 10:18-19 18 LALU DIA YANG RUPANYA 
SEPERTI MANUSIA ITU MENYENTUH AKU PULA DAN 
MEMBERIKAN AKU KEKUATAN, 19 DAN BERKATA: 
"HAI ENGKAU YANG DIKASIHI, JANGANLAH TAKUT, 
SEJAHTERALAH ENGKAU, JADILAH KUAT, YA, 
JADILAH KUAT!" SEMENTARA IA BERBICARA 
DENGAN AKU, AKU MERASA KUAT LAGI DAN 
BERKATA: "BERBICARALAH KIRANYA TUANKU, 
SEBAB ENGKAU TELAH MEMBERIKAN AKU 
KEKUATAN." 

d. SEGERA BANGKIT SEKARANG! JANGAN BERLAMA-
LAMA!! 

 Yesus tidak berlama-lama untuk bangkit! 
- Yohanes 20:1 Pada hari pertama minggu itu, pagi-

pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria 
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Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu 
telah diambil dari kubur. 

 Kalau saudara baca kisah lengkapnya, maka anda 
juga akan tahu bahwa Yesus juga ingin murid-
muridNya untuk segera bangkit! 

- Yesus mau murid-muridNya tahu bahwa Dia sudah 
bangkit dengan tujuan supaya murid-muridNya 
bisa segera bangkit juga! 

- Tujuh kali orang benar jatuh, tetapi tujuh kali juga 
dia akan bangkit! 

e. UNTUK BISA BANGKIT, JANGAN TAKUT UNTUK 
BERUBAH! 

 Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus: 
Perubahan sangat diperlukan untuk bertahan dan 
bangkit. 

 Demikian pula halnya dengan kita: Kalau kita mau 
bangkit, kita harus mau berubah! 

 
PENUTUP: 
Hari ini kalau saudara membuka hati, maka kuasa 
kebangkitan Allah juga akan mengalir dan terjadi dalam 
hidup anda. Kebangkitan yang besar, bahkan 
kebangkitan tujuh kali lipat akan terjadi dalam hidup 
anda! 


