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SPIRITUAL UPGRADE #4
PENINGKATAN ROHANI #4
PRAYER: TOUCHING HEAVEN
DOA YANG MENYENTUH SURGA

PEMBUKAAN:
Di bagian keempat dari seri Firman 'Spiritual Upgrade' ini,
saya akan bicara tentang Doa yang menyentuh Surga.
I.

a.




SPIRITUAL UPGRADE BERBANDING LURUS DENGAN
KEHIDUPAN DOA.
KALAU ANDA MAU MENGALAMI UPGRADE, MAKA
DOA ANDA HARUS DIUPGRADE TERLEBIH DAHULU.
Matius 17:19-21 19 Kemudian murid-murid Yesus
datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia,
bertanyalah mereka: "Mengapa kami tidak dapat
mengusir setan itu?" 20 Ia berkata kepada mereka:
"Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata
kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai
iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata
kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, —
maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang
mustahil bagimu. 21 [JENIS INI TIDAK DAPAT DIUSIR
KECUALI DENGAN BERDOA DAN BERPUASA.]"
Kalau anda mau jadi orang Kristen yang Penuh Kuasa,
maka ambil Upgrade Doa Puasa anda!
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b.









Kisah Para Rasul 6:3-4,7 3 Karena itu, saudara-saudara,
pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang terkenal baik,
dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami
mengangkat mereka untuk tugas itu, 4 dan supaya kami
sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan
pelayanan Firman." /// 7: Firman Allah makin tersebar,
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah
banyak; juga sejumlah besar imam menyerahkan diri
dan percaya.
Di jaman gereja mula-mula, revival terjadi ketika
murid-murid mulai berdoa di loteng Yerusalem selama
10 hari sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan.
Jemaat bertambah, pelayanan bertambah, kotbah
makin sering, dan di satu titik jam doa mereka yang
mereka korbankan.
Tapi saya bersyukur, Roh Kudus segera menyadarkan
mereka dan kembali meluruskan jalan mereka.
Mereka akhirnya sadar bahwa mereka harus
PUSATKAN PIKIRAN DALAM DOA DAN PELAYANAN
FIRMAN.
Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Dulu Ketika saya
merintis gereja di Jogja, pada awalnya berat sekali.
Semua jurus Pertumbuhan gereja yang saya pelajari di
Sekolah Alkitab, sudah saya kerahkan, akan tetap
semuanya sia-sia. Sampai di suatu titik saya belajar
surrender pada Tuhan dan di situ Tuhan mengajari saya
untuk berdoa. Setiap hari Siang dan malam saya hidup
dalam Doa. Setiap Minggu selama 3 bulan berturut2 of 8
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turut, saya khotbah semua rhema yang saya dapat dari
Tuhan tentang Berdoa. Dari waktu ke waktu saya
semakin dipenuhi dengan RohNya yang ajaib itu. Dan
saat itulah tiba-tiba ledakan roh terjadi. Kesembuhan
Ilhai dan berbagai macam mujizat dimanifestasikan di
gereja kita. Ibadah kita berubah menjadi ibadah yang
penuh pengurapan dan hadirat Tuhan yang sangat
kuat. Sejak saat itu, terobosan dan kegerakan yang
besar mulai terjadi, dari waktu ke waktu tambah besar
dan semakin besar. Melalui aniaya, hambatan, dan
rintangan apapun, tapi kegerakan Roh Kudus justru
semakin Kuat. Semuanya dimulai dari ketika saya mau
mengupgrade Doa Puasa, saat itulah Tuhan
mengupgrade terobosan yang Dia kerjakan.
3 JENIS DOA YANG MENYENTUH SURGA
Ada banyak dimensi doa yang bisa kita praktekkan.
 Contohnya: ada dimensi doa di mana kita bisa bicara
dari hati ke hati dengan Tuhan, kita bisa ngobrol dan
meluapkan semua kisah-kisah kita seperti kita sharing
dengan sahabat kita dalam situasi yang tenang dan
penuh keintiman. Waktu kita berdoa dengan jenis doa
seperti itu, kita bisa merasakan damai dan sukacita.
 Tetapi ada jenis-jenis doa tertentu yang kalau kita
praktekkan, kita bisa merasakan api roh kita
dikobarkan dengan luarbiasa. Jenis doa seperti inilah
yang saya sebut DOA YANG MENYENTUH SURGA. Ini
jenis doa yang powerful, doa yang akan
II.
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1.


-

-







membangkitkan stamina roh kita, doa yang akan
mengupgrade roh kita, doa yang akan membawa
terobosan besar dalam hidup kita.
Saya mau bagikan 3 JENIS DOA YANG MENYENTUH
SURGA kita!
DOA YANG MEMBUAT HATI TUHAN TERSENTUH.
Ada jenis doa yang kalau saudara naikkan di hadapan
Tuhan, maka Tuhan itu disenangkan.
Seperti apa 'Doa yang Membuat Hati Tuhan Tersentuh'
itu?
Kolose 1:3 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah,
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa
untuk kamu,
Rasul Paulus tidak henti-hentinya mengajarkan kepada
para jemaat tentang jenis doa yang satu ini: DOA YANG
PENUH UCAPAN SYUKUR.
Filipi 4:6 JANGANLAH hendaknya kamu KUATIR
tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan SYUKUR.
Saya yakin ayat JANGAN KUATIR ini sebenarnya justru
ditunjukkan kepada orang yang punya banyak hal
untuk dikuatirkan dalam hidupnya! Yang luarbiasa
adalah terhadap orang yang seperti itu, justru Paulus
memberi nasehat: untuk banyak-banyak mengucap
syukur!
Inilah jenis doa yang akan menyentuh hati Tuhan
dengan sangat dalam.
4 of 8
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2.



Tahukah bahwa Tuhan sangat menghargai ucapan
syukur kita?
Ingatlah doa yang kita naikan dengan ucapan syukur
untuk hal yang sepele akan mendatangkan berkat dan
karya Tuhan yang besar dalam hidup anda!
Kesaksian: Bagi saya, teladan yang luarbisa dalam
mengucap syukur adalah Pak Obaja. Di satu sisi, Pak
Obaja adalah orang yang punya visi yang sangat besar
dan kerinduan yang sangat besar untuk dipakai Tuhan
melakukan perkara-perkara besar. Akan tetapi di sisi
lain, Pak Obaja tidak pernah gagal untuk mengucap
syukur dengan hal-hal Kecil yang Tuhan kerjakan
dalam hidupnya. Pak Obaja bisa mengucap syukur
ketika yang dia punya adalah motor. Pak Obaja
bersyukur Ketika mobil yang Tuhan berikan adalah
mobil angkot. Pak Obaja juga bersyukur pada Tuhan
atas istri, anak, menantu, cucu yang Tuhan berikan. Pak
Obaja bersyukur Ketika harus memulai pelayanan
dengan 7 orang. Dalam semua keterbatasan yang ada,
tapi Pak Obaja berlimpah-limpah dalam ucapan
syukur. Inilah yang menyentuh hati Tuhan dan
mendatangkan Anugerah Tuhan yang semakin lama
semakin besar dalam kehidupannya.
DOA YANG MENARIK PERHATIAN SORGA.
Doa seperti apakah ini?
Jadi bagaimana kita bisa berdoa sehingga
mendapatkan perhatian Surga?
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Ini adalah doa seperti yang disampaikan Bartimeus saat
dia berteriak memanggil nama Yesus.
Lukas 18:1-8 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan
kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka
harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2 KataNya: "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak
takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang
kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap
lawanku. 4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun
aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati
seorang pun, 5 namun karena janda ini menyusahkan
aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus
saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." 6 Kata
Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang
lalim itu! 7 TIDAKKAH ALLAH AKAN MEMBENARKAN
ORANG-ORANG PILIHAN-NYA YANG SIANG MALAM
BERSERU KEPADA-NYA? DAN ADAKAH IA MENGULURULUR WAKTU SEBELUM MENOLONG MEREKA? 8 AKU
BERKATA
KEPADAMU:
IA
AKAN
SEGERA
MEMBENARKAN MEREKA. Akan tetapi, jika Anak
Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di
bumi?"
Ada momen Ketika Elia cukup berdoa 1x saja, dan
seketika itu juga, Tuhan menjawab dan api turun dari
langit. Ini sangat spektakuler! Akan tetapi jangan lupa,
bahwa Elia yang sama, dengan urapan yang sama,
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-








harus berdoa sampai 7x, barulah hujan turun dari
langit! Artinya nabi sekelas Elia saja, tidak selalu sekali
berdoa, maka semua mujizat terjadi. Butuh yang
namanya persistent! Butuh yang namanya perjuangan
doa Siang malam secara konsisten. Inilah arti dari
berdoa sampai 7x7 adalah angka Tuhan (sempurna).
Jadi belajarlah PUSH (Pray Until Something Happens)
dengan persistent.
DOA YANG MENARIK KUASA ALLAH.
Ada satu jenis doa yang bisa MENARIK KUASA ALLAH
dengan luarbiasa sehingga MANUSIA ROH KITA JADI
KUAT.
1 Korintus 14:4 Siapa yang berkata-kata dengan bahasa
roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang
bernubuat, ia membangun Jemaat.
Di hari Pentakosta saat roh Kudus dicurahkan, 120
murid-murid juga berbahasa roh secara serempak dan
bersama-sama.
Jangan meremehkan Doa dengan Bahasa Roh!
Di jaman modern Sekarang ini, sebagian orang Kristen
sudah mulai meninggalkan Bahasa Roh karena takut
dianggap tidak releven dengan dunia (takut dianggap
aneh, dst).
Kesaksian: Ada momen-momen di mana saya capek
sekali karena begitu banyaknya kesibukan, dan
kemudian saya hanya berbaring dan berbahasa roh, di
situ saya menerima kekuatan yang baru sehingga
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dalam waktu yang singkat, stamina saya disegarkan
kembali.
PENUTUP:
Mari bangun kehidupan doa yang lebih konsisten dan lebih
powerful lagi. Saya percaya akan ada upgrading yang nyata
dalam kehidupan manusia roh kita.
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