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THE MIRACLE OF DAVID’S TENT #4 

MUJIZAT PONDOK DAUD #4 

MIRACLE IS IN YOUR MOUTH 

MUJIZAT ADA DI DALAM MULUTMU 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita masuk di bagian akhir dari seri kotbah 

Mujizat Pondok Daud. Dari minggu demi minggu kita 

sudah sangat diberkati dengan pembukaan rhema 

sekaligus rahasia demi rahasia kenapa Raja Daud 

menjadi sangat sukses dan berdampak. 

 Hidup Daud bukan hidup yang tenang dan tanpa 
tantangan. 

 Sebaliknya banyak tantangan yang harus Daud 
hadapi dalam hidupnya. 

 Tapi mau seperti apapun tantangannya, Daud selalu 
keluar sebagai pemenang. Hidup Daud selalu 
dipenuhi terobosan demi terobosan. 

 Alkitab sampai menulis bahwa setiap kali Daud 
keluar berperang, dia selalu berhasil dan menang. 

 Saya berdoa sama halnya dengan hidup saudara 
sekalian. Kemananpun saudara pergi berperang, 
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maka selalu akan berhasil dan menang! 

 Dan di bagian akhir ini, saya mau bagikan satu 
rahasia lagi kenapa Daud bisa terus menerus alami 
terobosan dan keberhasilan. 

 Daud berhasil karena dia berhasil menyadari 
betapa pentingnya kuasa perkataan. Daud sudah 
melatih dan terus mempraktekkan kuasa 
perkataan profetik dalam kehidupannya. 

 Itu sebabnya saya beri judul firman hari ini: Miracle 
is in Your Mouth atau Mujizat ada di dalam 
Mulutmu.  
 

I. PERKATAAN PROFETIK ADALAH PERKATAAN YANG 
MEMBAWA MUJIZAT 
a. KITA HARUS TERUS BERTUMBUH DALAM 

KUASA PERKATAAN PROFETIK 
 Kurang lebih sudah sekitar satu tahun, 

Tuhan membukakan kepada kita pengajaran 
tentang perkataan profetik. 

 Sudah satu tahun kita belajar tentang 
perkataan profetik. Siapa yang sudah mulai 
praktek dan belajar memperkatakannya 
setiap hari? 

b. DAUD ADALAH ORANG YANG MENGERTI 
BETUL KUASA PERKATAAN PROFETIK 
 1 Tawarikh 25:1-3 1 Selanjutnya untuk 

ibadah Daud dan para panglima menunjuk 
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anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-
anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan 
diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar 
orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini 
ialah yang berikut: 2 dari anak-anak Asaf 
ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, 
anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, 
yang bernubuat dengan petunjuk raja. 3 
Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: 
Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan 
Matica, enam orang, di bawah pimpinan 
ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat 
dengan diiringi kecapi pada waktu 
menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi 
TUHAN. 

 Karena perkataan profetik ini sangat 
berkuasa, maka jangan bosan-bosan kalau 
terus gereja ini mengingatkan kita untuk 
mempraktekkannya. 

 Bahkan kalau di gereja kita ada Pondok 
Daud, mari kita pakai Pondok Daud sebagai 
tempat di mana kita melatih perkataan 
profetik kita. 
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II. RAHASIA PENTING SUPAYA PERKATAAN PROFETIK 
KITA MENJADI NYATA 

Sekarang saya mau bagikan rahasia penting 
supaya semua perkataan dan doa profetik kita 
menjadi nyata dan susngguh-sungguh terjadi dalam 
hidup kita. 
1. PERCAYA 

 2 Tawarikh 20:14-20 14 Lalu Yahaziel bin 
Zakharia bin Benaya bin Matanya, seorang 
Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh TUHAN 
di tengah-tengah jemaah,  15 dan berseru: 
"Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan 
penduduk Yerusalem dan tuanku raja 
Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: 
Janganlah kamu takut dan terkejut karena 
laskar yang besar ini, sebab bukan kamu 
yang akan berperang melainkan Allah.  16 
Besok haruslah kamu turun menyerang 
mereka. Mereka akan mendaki pendakian 
Zis, dan kamu akan mendapati mereka di 
ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 
17 Dalam peperangan ini tidak usah kamu 
bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, 
tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah 
bagaimana TUHAN memberikan 
kemenangan kepadamu. Janganlah kamu 
takut dan terkejut. Majulah besok 
menghadapi mereka, TUHAN akan 
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menyertai kamu."  18 Lalu berlututlah 
Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh 
Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud 
di hadapan TUHAN dan menyembah kepada-
Nya.  19 Kemudian orang Lewi dari bani 
Kehat dan bani Korah bangkit berdiri untuk 
menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN, Allah 
Israel, dengan suara yang sangat nyaring.  20 
Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju 
menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka 
hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan 
berkata:"DENGAR, HAI YEHUDA DAN 
PENDUDUK YERUSALEM! PERCAYALAH 
KEPADA TUHAN, ALLAHMU, DAN KAMU 
AKAN TETAP TEGUH! PERCAYALAH KEPADA 
NABI-NABI-NYA, DAN KAMU AKAN 
BERHASIL!” 

 PERTAMA, PERCAYA PENUH KEPADA 
ALLAH. 

 KEDUA, PERCAYA KEPADA NABI YANG 
MENYAMPAIKAN NUBUATAN. 
 

2. MENYADARI BAHWA TUHAN ADALAH TUHAN 
YANG BERDAULAT PENUH (SOVEREIGN GOD) 
 Mazmur 115:3 Allah kita di sorga; Ia 

melakukan apa yang dikehendakiNya! 
- Arti dari Allah yang berdaulat penuh 

adalah Dia berhak melakukan apa yang 
dikehendaki dan disukaiNya. 
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 Ada kisah menarik untuk memberikan 
gambaran kepada kita tentang Allah itu 
Berdaulat. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 
20. 

 Itu sebabnya jika saudara rindu mengalami 
penggenapan nubuatan positif dalam hidup 
saudara, maka saudara perlu lakukan ini: 
JANGAN MEMBUAT TUHAN MARAH, 
SEBALIKNYA SELALU HORMATI DAN 
SENANGKAN HATI TUHAN! 
- 1 Samuel 2:27-30  27 Seorang abdi Allah 

datang kepada Eli dan berkata 
kepadanya: "Beginilah firman TUHAN: 
Bukankah dengan nyata Aku menyatakan 
diri-Ku kepada nenek moyangmu, ketika 
mereka masih di Mesir dan takluk 
kepada keturunan Firaun? 28 Dan Aku 
telah memilihnya dari segala suku Israel 
menjadi imam bagi-Ku, supaya ia 
mempersembahkan korban di atas 
mezbah-Ku, membakar ukupan dan 
memakai baju efod di hadapan-Ku; 
kepada kaummu telah Kuserahkan segala 
korban api-apian orang Israel.   29 
Mengapa engkau memandang dengan 
loba kepada korban sembelihan-Ku dan 
korban sajian-Ku, yang telah 
Kuperintahkan, dan mengapa engkau 
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menghormati anak-anakmu lebih dari 
pada-Ku, sambil kamu menggemukkan 
dirimu dengan bagian yang terbaik dari 
setiap korban sajian umat-Ku Israel?  30 
Sebab itu — demikianlah firman TUHAN, 
Allah Israel — SESUNGGUHNYA AKU 
TELAH BERJANJI: KELUARGAMU DAN 
KAUMMU AKAN HIDUP DI HADAPAN-
KU SELAMANYA, TETAPI SEKARANG — 
DEMIKIANLAH FIRMAN TUHAN —: 
JAUHLAH HAL ITU DARI PADA-KU! 
SEBAB SIAPA YANG MENGHORMATI 
AKU, AKAN KUHORMATI, TETAPI SIAPA 
YANG MENGHINA AKU, AKAN 
DIPANDANG RENDAH. 
 

3. KONSISTEN DOA PUASA DAN FOKUS PADA 
JANJI TUHAN. 
 1 Raja-raja 18:41-45 41 Kemudian 

berkatalah Elia kepada Ahab: "Pergilah, 
makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau 
hujan sudah kedengaran." 42 Lalu Ahab 
pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia 
naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia 
membungkuk ke tanah, dengan mukanya di 
antara kedua lututnya.  43 Setelah itu ia 
berkata kepada bujangnya: "Naiklah ke atas, 
lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, 
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ia melihat dan berkata: "Tidak ada apa-apa." 
Kata Elia: "Pergilah sekali lagi." Demikianlah 
sampai tujuh kali.  44 Pada ketujuh kalinya 
berkatalah bujang itu: "Wah, awan kecil 
sebesar telapak tangan timbul dari laut." 
Lalu kata Elia: "Pergilah, katakan kepada 
Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan 
sampai engkau terhalang oleh hujan."  45 
Maka dalam sekejap mata langit menjadi 
kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan 
yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke 
Yizreel. 

 Elia menyampaikan pesan profetik bahwa 
hujan akan segera turun, padahal secara 
manusia hal itu jauh dari kenyataan. 
- Saya mau katakan bahwa ada kuasa 

dalam berpuasa! Berpuasa akan 
membuka pintu gerbang supranatural 
yang akan mendatangkan kuasa Allah 
sehingga semua perkataan nubuatan 
kita dijadikan oleh Tuhan. 

 YANG BERIKUTNYA ELIA LAKUKAN ADALAH 
BERDOA! 

 Yang terakhir adalah ELIA BERDOA DENGAN 
MUKA DI ANTARA KEDUA LUTUT. 
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PENUTUP: 

Hari ini terus kita praktekkan perkataan profetik 

dengan lebih setia dan sungguh-sungguh. Waktu kita 

tidak berhenti berdoa, maka Tuhan akan bekerja 

dengan luarbiasa.  


