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UNPRECEDENTED RESURRECTION #2 
EXTRAORDINARY MOMENTUM 

MOMENTUM LUARBIASA 
 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita sudah memperingati Paskah yang saya 
percaya bukan hanya bicara tentang kebangkitan Tuhan 
Yesus, tetapi Paskah juga menjadi momentum 
kebangkitan rohani gerejaNya. Itu sebabnya Minggu ini 
saya ingin bagikan tentang Extraordinary Momentum 
atau Momentum Luarbiasa. 
 
I. KETIKA ADA KEJADIAN LUARBIASA, MUNCUL 2 HAL: 

KRISIS LUARBIASA SEKALIGUS KESEMPATAN 
LUARBIASA.  

a. Apa yang sedang terjadi di Dunia sekarang ini 
adalah sebuah kejadian luarbiasa.  

 Kejadian setahun terakhir ini adalah 
Unprecedented Event! Ini adalah kejadian luarbiasa 
yang belum pernah terjadi sebelumnya!  

 Pertanyaannya: Di saat Dunia menghadapi kejadian 
luarbiasa ini, Yang mana yang anda lihat saat ini: 
Krisisnya atau Kesempatannya?!  

 Masih ingat kisah 12 pengintai? 
 Saya berdoa agar saudara semuanya terima 

anointing to see untuk bisa melihat sesuatu yang 
positif di balik hal yang paling negatif sekalipun. 
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b. SEKARANGLAH SAATNYA MOMENTUM ROHANI 
TERBESAR TERJADI. 

 Momentum adalah kesempatan atau waktu yang 
paling tepat. Jadi apa yang dimaksud momentum 
rohani? Ini bicara tentang momen terbaik di mana 
lawatan Tuhan Roh Kudus dimanifesikan secara 
luarbiasa. 

 Kita mungkin pernah melewatkan kesempatan 
yang lain, tetapi jangan sampai kita lewatkan 
momentum luarbiasa ini! 

 Pertanyaannya: Apa yang perlu kita lakukan 
sekarang sehingga kita bisa menangkap 
Momentum Luarbiasa ini? 

 SEJARAH MEMBUKTIKAN BAHWA DOA PUASA 
SELALU MENGAWALI SUATU KEBANGUNAN 
ROHANI. 

 
II. DOA PUASA YANG TEPAT AKAN MEMBANGUN 

MOMENTUM ROH YANG KUAT. 
a. Ada doa puasa yang tepat, ada doa puasa yang 

kurang tepat. Ada puasa yang benar, ada puasa 
yang salah. Ada puasa yang berhasil, ada puasa 
yang kurang berhasil. 

 Yesaya 58:3-4.  3 "Mengapa kami berpuasa dan 
Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa 
kami merendahkan diri dan Engkau tidak 
mengindahkannya juga?" Sesungguhnya, pada hari 
puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, 



Outline Kotbah Minggu, 11 April 2021 – Unprecedented Resurrection #2 

 3 of 6 

dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.  4 
Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah 
dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan 
tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa 
seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di 
tempat tinggi. 

 Gara-gara tidak mengalami apa-apa, maka 
sebagian orang enggan untuk berpuasa!  

- Zakharia 7:3b "Haruskah kami sekalian menangis 
dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti 
yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya?" 

b. PENYEBAB DOA PUASA GAGAL: TIDAK 
BERSUNGGUH-SUNGGUH. 

 Zakharia 7:5 "Katakanlah kepada seluruh rakyat 
negeri dan kepada para imam, demikian: Ketika 
kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang 
kelima dan yang ketujuh selama tujuh puluh tahun 
ini, ADAKAH KAMU SUNGGUH-SUNGGUH 
BERPUASA UNTUK AKU? 

- Jadi level kesungguhan kita Dalam doa puasa akan 
menentukan hasil doa puasa tersebut!  

 
III. KUNCI SUKSES  DOA PUASA 
2 Tawarikh 7:14 dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku 
disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka 
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa 
mereka, serta memulihkan negeri mereka. 
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1. EVALUASI DIRI SAAT DOA PUASA. 
 Yang biasanya dimaksudkan merendahkan diri di 

jaman itu adalah berpuasa (Imamat 16:31). 
 Kalau saudara bisa evaluasi diri saat berpuasa, 

maka berpuasa akan menjadi momen untuk kita 
men-“tera” hidup kita. 

- Ibarat TIMBANGAN: Timbangan itu PERLU 
“DITERA” secara berkala. Ditera itu artinya diukur 
ulang/diatur ulang/dikalibrasi supaya semuanya 
benar-benar sesuai. Karena dengan berjalannya 
waktu dan pemakaian, timbangan kadang bisa 
error, kadang standarnya bisa berubah. Kalau tidak 
ditera ulang, maka lama kelamaan, timbangan bisa 
tidak lagi akurat dan semakin melencang semakin 
parah. 

- Kalau saudara lakukan itu, maka momen puasa akan 
menjadi momen pembersihan ilahi dalam hidup 
kita. Puasa akan menjadi momen dimana kita bisa 
menyucikan diri kembali. Dan hasilnya setelah 
puasa, maka hati kita makin bersih, hidup kita 
makin bersinar dan berkilau di hadapan Tuhan. 
Saya percaya ini yang akan mendatangkan 
perkenanan Tuhan dalam hidup kita. 

2. CARI WAJAH TUHAN SAAT BERPUASA (Melalui Doa 
& Firman). 

 Dalam 2 Tawarikh 7:14 tadi dikatakan bahwa kita 
harus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah 
Tuhan. 
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 Kesalahan banyak orang saat puasa adalah tubuh 
mereka berpuasa, tetapi roh mereka tidak 
sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. 

- Yakobus 4:2b  Kamu tidak memperoleh apa-apa, 
karena kamu tidak berdoa. 

 Matius 17:21  [Jenis ini tidak dapat diusir kecuali 
dengan berdoa dan berpuasa.]" 

 Mana yang lebih penting, puasa atau doa? Secara 
pribadi saya katakan doa lebih penting! Tapi tanpa 
puasa, kuasa doa terbatas.  

 Selain itu, saat puasa, isi diri dengan firman!  
3. ANGKAT PUJIAN DAN PENYEMBAHAN SAAT 

BERPUASA. 
 Kalau kita bicara tentang pujian dan penyembahan 

maka kita otomatis ingat kepada Daud. 
- Daud berkata: Mazmur 69:11a Aku meremukkan 

diriku dengan berpuasa! 
 Dengan kata lain, Daud mengkombinasikan antara 

Doa Puasa Dan Pujian Penyembahan! 
- Waktu kita berpuasa, merendahkan diri dan 

berdoa, kita sedang mencari wajah Tuhan. Tetapi 
saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhan yang 
mencari kita (sebab Tuhan mencari penyembah 
yang benar). 

 Saya ajak kita: Kombinasikan Doa Puasa dengan 
Pujian Penyembahan! 
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PENUTUP: 
Selama puasa milikilah tujuan dan berpuasalah dengan 
sungguh-sungguh. Pastikan isi puasa saudara dengan 
banyak berdoa, dan evaluasi diri serta memuji dan 
menyembah Tuhan. Percayalah puasa Anda akan 
menjadi momen paling produktif bagi hidup Anda. 
 


