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THE GOD OF MIRACLES #1 
ALLAH PEMBUAT MUJIZAT #1 

WAVES OF WONDERS 
GELOMBANG KEAJAIBAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Sepanjang bulan ini, Tuhan gerakkan saya untuk 
membagikan satu pesan Tuhan berjudul The God Of 
Miracles atau Allah Pembuat Mujizat. Bahkan hari ini 
saya mau bagikan satu rhema yang ada di hati saya, 
yaitu Wave of Wonders atau Gelombang Keajaiban! 
 
I. JANGAN PERNAH MERAGUKAN BAHWA TUHAN 

KITA ADALAH THE GOD OF MIRACLES. 
a. Keluaran 15:11 Siapakah yang seperti Engkau, di 

antara para allah, ya TUHAN; siapakah seperti 
Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan 
karena perbuatan-Mu yang masyhur, ENGKAU 
PEMBUAT KEAJAIBAN?  

 Ini adalah sepenggal dari nyanyian Musa bersama 
dengan orang Israel ketika mereka baru saja 
mengalami pertolongan Tuhan yang sangat ajaib. 

 Mungkin banyak di antara kita merasa hidup kita 
ada di posisi skakmat seperti yang dialami bangsa 
Israel saat itu. 

 Tetapi saat mereka dilanda keputusasaan seperti 
itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan 
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tangannya ke atas laut. Tiba-tiba pertolongan 
yang tidak disangka-sangka itu datang: angin 
timur yang keras datang dan membuat laut itu 
terbelah! 

- Dia bisa menunjukkan jalan! Artinya sebenarnya 
ada jalan tetapi anda tidak sanggup untuk 
melihatnya. Tuhan sanggup membuat anda 
melihat jalan! 

- Dia bisa membuka jalan! Artinya ada jalan, hanya 
jalan itu sempat tertutup! Tuhan sanggup 
membukanya! 

- Dia bahkan bisa membuat jalan saat tidak ada 
jalan! Artinya memang sebenarnya tidak ada jalan, 
tetapi Dia sanggup mengadakan yang tidak ada 
menjadi ada! Harusnya tidak ada jalan untuk 
perdamaian dalam kasus rumah tangga anda, 
harusnya tidak ada uang untuk menutup semua 
hutang anda, harusnya sudah tidak ada obat yang 
bisa sembuhkan sakit anda, tetapi Dia bisa 
membuat semuanya ada! 

- Bagaimana bisa? Karena Dia adalah Tuhan 
pembuat keajaiban! Sebab Tuhan kita adalah God 
of all miracles! 

b. Yeremia 32:26-27 26 Firman TUHAN datang kepada 
Yeremia, bunyinya: 27 "SESUNGGUHNYA, AKULAH 
TUHAN, ALLAH SEGALA MAKHLUK; ADAKAH 
SESUATU APA PUN YANG MUSTAHIL UNTUK-KU? 
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 Tuhan sedang memberikan pertanyaan sekaligus 
tantangan kepada Yeremia untuk menyebutkan 
satu hal saja yang tidak bisa dilakukan Tuhan. 

- Tetapi bagi Tuhan yang menciptakan langit dan 
bumi dan yang menguasai alam semesta ini, sekali 
lagi saya mau ingatkan kita semuanya: TIDAK ADA 
YANG MUSTAHIL! 

 2 Raja-raja 3:16-18 16 Kemudian berkatalah ia: 
"Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini 
dibuat parit-parit, 17 sebab beginilah firman 
TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan 
hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, 
sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan 
pengangkut dapat minum. 18 DAN ITU PUN 
ADALAH PERKARA RINGAN DI MATA TUHAN; juga 
orang Moab akan diserahkan-Nya ke dalam 
tanganmu. 

- Terima dengan iman! Kotbah seperti ini tidak bisa 
anda terima dengan otak dan pikiran kita yang 
terbatas. Terima dengan hati yang terbuka! Terima 
dengan hati yang percaya! Maka gelombang 
keajaiban akan datang memenuhi hidup anda 
sampai penuh! 

 
II. MUJIZAT DAN KEAJAIBANNYA AKAN DATANG 

SEPERTI GELOMBANG OMBAK. 
a. SALAH SATU KARAKTERISTIK OMBAK ADALAH 

TERUS MENERUS MENGALIR TANPA HENTI. 
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 Coba renungkan, kapan ombak di pantai akan 
berhenti? 

 Sama seperti selama ada angin selalu ada ombak, 
demikian pula saya mau katakan selama ada angin 
Roh Kudus, maka selalu akan ada gelombang demi 
gelombang keajaiban Tuhan dalam hidup anda! 
Inilah THE WAVES OF WONDERS!/GELOMBANG 
KEAJAIBAN 

b. Ayub 5:9 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang 
besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-
keajaiban yang tak terbilang banyaknya;  

 Ayub 9:10 yang melakukan perbuatan-perbuatan 
besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban 
yang tidak terbilang banyaknya.  

 Ayub 42:10 Lalu TUHAN memulihkan keadaan 
Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-
sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada 
Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya 
dahulu. 

 Yohanes 21:25 Masih banyak hal-hal lain lagi yang 
diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu 
harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia 
ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus 
ditulis itu. 

 
III. MILIKI IMAN UNTUK MASUK DALAM GELOMBANG 

KEAJAIBAN TUHAN. 
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a. 2 Raja-raja 7:1-2: 1 Lalu berkatalah Elisa: 
"Dengarlah firman TUHAN. Beginilah firman 
TUHAN: Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung 
yang terbaik akan berharga sesyikal dan dua sukat 
jelai akan berharga sesyikal di pintu gerbang 
Samaria." 2 Tetapi perwira, yang menjadi ajudan 
raja, menjawab abdi Allah, katanya: "Sekalipun 
TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, 
masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi 
Allah: "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya 
dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan 
apa-apa dari padanya." 

 Saat itu Samaria sedang dikepung oleh pasukan 
Aram. Kepungan itu membuat Samaria mengalami 
kelaparan yang sangat hebat. 

 Saat itu Elisa datang dan menyampaikan pesan 
Tuhan bahwa besok akan ada keajaiban besar. 

 Mendengar pesan yang terlalu muluk-muluk itu, 
perwira yang adalah ajudan raja langsung 
berkomentar pedas. Dia berkata: sekalipun Tuhan 
membuat tingkap-tingkap di langit, itu tetap saja 
mustahil dan tidak mungkin terjadi! 

- Kalau anda sempat berpikir demikian, segera 
rubah pikiran anda! 

b. MILIKI RESPON HATI DAN IMAN YANG TEPAT. 
 Kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh ajudan 

raja ini adalah bukan karena tidak percaya, tetapi 
karena dia langsung berkomentar yang negatif. 
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 Saya berdoa tidak ada jemaat Keluarga Allah yang 
tidak menikmati gelombang demi gelombang 
keajaiban Tuhan. 

 Tantangan 4M: Siapa yang diberkati firman Tuhan 
hari ini? Siapa yang percaya akan ada gelombang 
mujizat yang luarbiasa akan mulai Tuhan kerjakan 
di tengah kita? 

 
PENUTUP: 
Miliki iman bahwa Tuhan sang Pembuat Keajaiban 
sanggup mengerjakan gelombang keajaiban dalam 
kehidupan setiap kita. Jangan ada ragu sedikitpun, 
tetapi percayalah dengan segenap hati! 


