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2022: TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH #2
VISI PROFETIK

PEMBUKAAN:
Di minggu kedua di tahun 2022 ini saya rindu
menyampaikan pesan Tuhan tentang visi. Saya percaya
pesan Tuhan hari ini akan membuka mata saudara dan
mendatangkan tuntunan ilahi dalam hidup saudara
sekalian.
I.

a.




-

BERAKAR DALAM VISI PROFETIK TUHAN.
Amsal 29:18 Bila tidak ada WAHYU, menjadi liarlah
rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada
hukum.
Dalam terjemahan King James: where there is no
vision, the people perish.
Dalam beberapa terjemahan Inggris lain (misalnya
New English Translation (NET) atau English
Standard Version (ESV)), dikatakan: Where there is
no prophetic vision the people cast off restraint.
Jadi wahyu bukan visi biasa tetapi visi profetik.
Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri dikatakan
bahwa wahyu adalah petunjuk dari Allah yang
diturunkan hanya kepada para nabi (prophet) dan
rasul melalui mimpi dan sebagainya.
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Jadi visi profetik adalah visi yang berasal dari
Tuhan. Visi yang dibukakan oleh Tuhan. Visi yang
diwahyukan oleh Tuhan sendiri.
 Sebab Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang
yang tidak punya visi profetik ini pasti akan binasa.
Tanpa visi profetik, maka bisnis bisa binasa,
kesehatan bisa binasa, pekerjaan / keuangan bisa
binasa, dst.
Matius 15:14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang
buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta
menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke
dalam lobang."
b. SALAH SATU PELAYANAN UTAMA TUHAN YESUS
ADALAH MEMBERI VISI.
 Lukas 7:21 Pada saat itu Yesus menyembuhkan
banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan
dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan
penglihatan kepada banyak orang buta.
Mazmur 146:8 TUHAN membuka mata orangorang buta, TUHAN menegakkan orang yang
tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar.
 Tangkap VISI PROFETIK untuk tahun 2022 ini:
c. SETELAH MELIHAT VISI PROFETIK DARI TUHAN,
MAKA BERIKUTNYA KITA PERLU UNTUK BERAKAR
DARI VISI TERSEBUT.
 Ada orang yang sudah bisa melihat visi profetik
untuk hidupnya, tetapi sayangnya belum cukup
-
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-

berakar. Bisa melihat visi tidak sama dengan
berakar dalam visi.
Matius 13:5-6 5 Sebagian jatuh di tanah yang
berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu
benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya
tipis. 6 TETAPI SESUDAH MATAHARI TERBIT,
layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
BERAKARLAH DALAM VISI DAN JANGAN BIARKAN
VISI ITU LAYU!
Yosua 14:9-12. 9 Pada waktu itu Musa bersumpah,
katanya: Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh
kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anakanakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau
tetap mengikuti TUHAN, Allahku, dengan sepenuh
hati. 10 Jadi sekarang, sesungguhnya TUHAN telah
memelihara hidupku, seperti yang dijanjikan-Nya.
Kini sudah empat puluh lima tahun lamanya, sejak
diucapkan TUHAN firman itu kepada Musa, dan
selama itu orang Israel mengembara di padang
gurun. Jadi sekarang, telah berumur delapan
puluh lima tahun aku hari ini; 11 pada waktu ini aku
masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh
Musa; seperti kekuatanku pada waktu itu
demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang
dan untuk keluar masuk. 12 Oleh sebab itu,
berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan
TUHAN pada waktu itu, sebab engkau sendiri
mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada
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orang Enak dengan kota-kota yang besar dan
berkubu. Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga
aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan
TUHAN."
II.

1.


-

BAGAIMANA CARA BERAKAR DI DALAM VISI?
JADIKAN VISI ITU SEBAGAI FOKUS PERJUANGAN
SETIAP HARI!
Habakuk 2:2-3. 2 Lalu TUHAN menjawab aku,
demikian: "Tuliskanlah penglihatan itu dan
ukirkanlah itu pada loh-loh, SUPAYA ORANG
SAMBIL LALU DAPAT MEMBACANYA. 3 Sebab
penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia
bersegera menuju kesudahannya dengan tidak
menipu; apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu,
sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak
akan bertangguh.
Dalam Alkitab terjemahan Masa Kini: Habakuk
2:2-3. 2 TUHAN menjawab aku begini, "Ukirlah
dengan jelas pada kepingan tanah liat, apa yang
Kunyatakan kepadamu, SUPAYA DAPAT DIBACA
DENGAN MUDAH. 3 Catatlah itu, sebab sekarang
belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba, dan
apa yang Kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi.
Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu
saja! Saat itu pasti akan datang dan tak akan
ditunda.
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Ternyata yang namanya Visi, harus dituliskan,
harus diukur dalam loh hati kita, harus dapat
dibaca dengan mudah, harus terus-menerus
diperhatikan dan harus jadi fokus perjuangan
setiap hari!
Yang jadi alasan mengapa banyak orang tidak bisa
mengalami penggenapi Visi adalah karena setelah
membuat Visi, ditaruh, disimpan dan seiring
berjalan waktu lupa dengan visi tersebut.
1 Raja-raja 20:39-40. 39 Pada waktu raja lewat, ia
mengadukan halnya kepada raja, katanya: "Ketika
hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tibatiba ada seorang meninggalkan barisan dan
membawa seorang kepadaku sambil berkata:
Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara
bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti
nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta
perak. 40 Ketika hambamu ini repot sana sini,
orang itu menghilang." Kemudian raja Israel itu
berkata kepadanya: "Begitu jugalah hukumanmu,
engkau sendiri telah menetapkannya."
Banyak orang mengalami hal yang sama: Repot
sana sini akhirnya kehilangan visi.
Saya berdoa semua Visi yang Tuhan berikan dalam
hidup anda tercapai:
Kesaksian: Ini yang diajarkan oleh Ps David Yonggi
Cho supaya sebuah Visi bisa tergenapi! Jadi
tuliskan visi itu, bahkan Pasang fotonya!
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2.








Kemudian tiap hari doakan dan perjuangkan.
Ibaratnya seperti orang yang Memukul paku ke
tembok: terus pukul, tidak cukup sekali, berulang
kali, terus-menerus, maka sampai di suatu titik,
paku itu akan tembus! Demikian pula halnya
dengan visi, kalau kita fokus terus doakan, terus
perjuangkan, maka sampai di suatu titik, visi itu
akan tembus terjadi dalam hidup kita!
JANGAN TUKARKAN VISI PROFETIK DARI TUHAN
DENGAN VISI PALSU DUNIAWI DARI IBLIS.
Matius 4:8-10. 8 Dan Iblis membawa-Nya pula ke
atas
gunung
yang
sangat
tinggi
dan
memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan
dunia dengan kemegahannya, 9 dan berkata
kepada-Nya: "Semua itu akan kuberikan kepadaMu, jika Engkau sujud menyembah aku." 4:10 Maka
berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis!
Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah
Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti!"
Saya yakin kalau iblis saja berani menggoda Yesus,
maka Iblis juga akan menunjukkan visi palsu yang
terlihat nikmat, indah, menggoda, dan
menjanjikan kepada anda dan saya!
Biasanya iblis melancarkan godaannya saat
seseorang mulai ‘lelah’.
Pertanyaannya: Bagaimana supaya kita tidak
tergoda? Pastikan Roh anda tetap menyala dan
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3.


tegas tidak mau kompromi dengan godaan
apapun!
Kesaksian: Alasan mengapa Tuhan mau
mempercayakan perkara-perkara besar dalam
hidup Pak Obaja adalah karena Pak Obaja selalu
setia dan komit dalam Visi dan Panggilan Tuhan
dalam hidupnya! Pak Obaja tau apa Visi Tuhan
dalam hidupnya, dan dia terus berjalan dalam
jalur visi tersebut. Sekalipun ditawari jadi pejabat
tinggi, tapi Pak Obaja tidak bergeming. Sekalipun
banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan
oleh berbagai pihak, tapi Pak Obaja dengan
tersenyum menolak dan hanya mau mengerjakan
apa yang Tuhan suruh kerjakan. Ini yang membuat
pagar perlindungan Tuhan begitu kokoh dalam
hidupnya, penyertaan Tuhan begitu nyata, dan
Tuhan terus bawa from glory to glory.
JANGAN PERNAH MENYERAH SEKALIPUN
TANTANGANNYA BERAT SEKALI!
Salah satu cara yang sering dipakai Iblis untuk
menghancurkan Visi Profetik yang Tuhan berikan
kepada kita adalah dengan melancarkan serangan
yang bertubi-tubi, dengan tujuan supaya kita
tergoda untuk menyerah. Dan kalau kita
menyerah, maka otomatis visi itu akan kandas. Itu
sebabnya Jangan Pernah Menyerah sekalipun
tantarangannya berat sekali!
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LAWAN SEMUA GODAAN UNTUK MENYERAH,
DAN TETAPKAN DIRI UNTUK PANTANG
MENYERAH APAPUN YANG TERJADI!
Kesaksian : Ps Jonatan Setiawan: Di awal
pelayanan, ketika saya baru mulai belajar untuk
merintis gereja, saya menghadapi masalah demi
masalah yang terasa berat dan tidak habishabisnya. Dari disalahmengerti, kesalahpahaman,
perbedaan pendapat, pertengkaran, perpecahan,
stagnasi, gosip, fitnah, dst. Karena waktu itu saya
masih sangat muda dan belum berpengalaman,
maka semua masalah itu terasa begitu berat
dalam hati saya, sehingga saya sempat berpikir
untuk menyerah dan meninggalkan perintisan
gereja tersebut. Akan tetapi Puji Tuhan, Dia
memberi kekuatan kepada saya, Dia meneguhkan
saya, Dia menguatkan saya supaya saya tidak
menyerah, bahkan tetap komit dalam perintisan
gereja tersebut. Jadi sekalipun godaan menyerah
besar sekali (terlebih lagi di saat yang sama, ada
begitu banyak undangan pelayanan dari gerejagereja besar di luar Negeri), akan tetapi saya
memilih untuk tetap komit dalam perintisan
gereja yang Tuhan percayakan. Dan ajaibnya, tibatiba gelombang Roh Kudus melanda, gereja yang
tadinya Penuh masalah itu, sekarang penuh
anugerah, penuh pengurapan; terobosan demi
terobosan
terjadi,
dan
Tuhan
berikan
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Kemenangan yang gilang gemilang. Asal kita tidak
menyerah pada visi Tuhan, maka sampai di suatu
titik, Tuhan sendiri yang akan bekerja dan
memberikan terobosan besar sehingga visi
tergenapi
PENUTUP:
Tangkap visi profetik dari Tuhan dan terus berakar dan
perjuangkan! Jangan sampai iblis membuat anda lupa
dan berpaling dari visi itu. Terus fokus dan kerjakan
bersama dengan Tuhan!
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