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THE GOD OF MIRACLES #3 
ALLAH PEMBUAT MUJIZAT #3 

FAITH INTO PROPHETIC DIMENSION 
IMAN DIMENSI PROFETIK 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bagian ketiga ini, kita akan membahas lebih dalam 
rahasia hidup penuh mujizat. Tuhan kita adalah 
pembuat keajaiban dan sumber mujizat, tetapi kita 
harus tahu bahwa salah satu cara Tuhan mengerjakan 
mujizat adalah melalui deklarasi profetik. Itu sebabnya 
hari ini saya mau bagikan satu pesan Tuhan berjudul 
Faith Into Prophetic Dimension.  
 
I. MEMPERKATAKAN DEKLARASI PROFETIK DENGAN 

IMAN, MEMBUAT MUJIZAT JADI NYATA. 
a. Lukas 1:45 Dan berbahagialah ia, YANG TELAH 

PERCAYA, sebab APA YANG AKAN DIKATAKAN 
KEPADANYA DARI TUHAN, AKAN TERLAKSANA.” 

 Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan: “And 
blessed is she that believed: for there shall be a 
performance of those things which were told her 
from the Lord.” 

 Apa yang Tuhan katakan untuk kita ini bicara 
tentang nubuatan. 

b. DEFINISI SEDERHANA DARI NUBUATAN.  
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 Kita sudah pernah belajar tentang definisi nubuatan 
beberapa tahun lalu. Tapi hari ini saya mau beri 
pemahaman atau definisi yang lebih sederhana.  

- Nubuatan adalah pernyataan dari apa yang ada di 
pikiran Tuhan. 

 Jadi nubuatan adalah pernyataan rencana Tuhan 
dan ketika kita meresponinya dengan iman 
percaya, maka kuasa Allah bekerja, dan kemudian 
mujizat jadi nyata. 

- Yesaya 46:9-10 9“ Ingatlah hal-hal yang dahulu dari 
sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan 
tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang 
seperti Aku, 10 yang memberitahukan dari mulanya 
HAL YANG KEMUDIAN dan dari zaman purbakala 
APA YANG BELUM TERLAKSANA, yang berkata : 
Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-
Ku akan Kulaksanakan,” 

 
II. 3 SUMBER UTAMA NUBUATAN 
1. ALKITAB. 
 Alkitab bisa dikatakan adalah buku nubuatan. 

Segala tulisan dan janji Tuhan di dalam Alkitab 
adalah hasil pemikiran Tuhan sendiri yang 
dibagikan langsung oleh Tuhan kepada kita. 

- 2 Petrus 1:19-21 19 “Dengan demikian kami makin 
diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan 
oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu 
memperhatikannya sama seperti memperhatikan 
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pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai 
fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar 
di dalam hatimu. 20 Yang terutama harus kamu 
ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab 
Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak 
sendiri, 21 sebab TIDAK PERNAH NUBUAT 
DIHASILKAN OLEH KEHENDAK MANUSIA, TETAPI 
OLEH DORONGAN ROH KUDUS orang-orang 
berbicara atas nama Allah.” 

 Alkitab adalah buku terlaris di dunia sepanjang 
masa.  

2. PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN. 
 Ketika Tuhan menampakkan diri pada seseorang, 

Dia seringkali akan memberikan nubuatan kepada 
seseorang tersebut. Itu sama seperti yang 
dilakukan Tuhan terhadap Abram. 

- Kejadian 12:1-3 1“ Berfirmanlah Tuhan kepada 
Abram: “Pergilah dari negerimu dan dari sanak 
saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri 
yang akan Kutunjukkan kepadamu; 2 Aku akan 
membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan 
memberkati engkau serta membuat namamu 
masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. 3 Aku 
akan memberkati orang-orang yang memberkati 
engkau, dan mengutuk orang-orang yang 
mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di 
muka bumi akan mendapat berkat.” 
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 Tetapi selain perjumpaan pribadi yang nyata atau 
suara yang audible, kita bisa menerima nubuatan 
saat Roh Kudus melawat hidup kita dan berbicara 
dalam hati kita. 

3. NABI/HAMBA TUHAN/PEMIMPIN YANG DIURAPI 
DAN DIUTUS TUHAN DALAM HIDUP KITA. 

 2 Tawarikh 20:14-17 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 menyertai 
kamu."  

 2 Tawarikh 20:20 Keesokan harinya pagi-pagi 
mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika 
mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan 
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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!" 

 Tetapi kita juga harus berhati-hati dan jangan 
menerima semua perkataan nubuatan dari 
seseorang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. 

 
III. NUBUAT YANG BERASAL DARI TUHAN, AKAN 

TERJADI. 
a. Yesaya 55:11“ Demikianlah firman-Ku yang keluar 

dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku 
dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa 
yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa 
yang Kusuruhkan kepadanya.” 

 Setiap firman nubuatan yang keluar dari mulut 
Tuhan, akan terjadi! 

- Yesaya 43:13“ Juga seterusnya Aku tetap Dia, dan 
tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku; 
AKU MELAKUKANNYA, SIAPAKAH YANG DAPAT 
MENCEGAHNYA?” 

 Kalau Tuhan sudah berkata, maka perkataaNya 
tidak akan Dia tarik kembali. 

- Bilangan 23:19  Allah bukanlah manusia, sehingga 
Ia berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia 
menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak 
melakukannya, atau berbicara dan tidak 
menepatinya?” 
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b. 1 Raja-Raja 8:15 “ Ia berkata: “Terpujilah Tuhan, 
Allah Israel, YANG TELAH MENYELESAIKAN 
DENGAN TANGAN-NYA APA YANG DIFIRMANKAN-
NYA DENGAN MULUT-NYA KEPADA DAUD, 
ayahku, demikian:” 

 Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang akan 
menyelesaikannya dengan tanganNya. 

- Yang harus kita lakukan adalah terus percaya! 
- Matius 13:58  Dan karena ketidakpercayaan 

mereka, tidak banyak mujizat diadakanNya di situ. 
c. Pertanyaannya: BAGAIMANA MELATIH IMAN KITA 

SEHINGGA BERTUMBUH MAKIN KUAT? 
1. BELAJAR MEMPERKATAKAN APA YANG TUHAN 

KATAKAN. 
- Mulut kita punya peranan yang sangat penting! 
- 1 Petrus 3:10-11a 10 "Siapa yang mau mencintai 

hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus 
menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan 
bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 
11a  Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan 
yang baik,  

- Lidah kita seperti sebuah setir yang bisa 
menentukan arah hidup kita. 

- Kejadian 1:3 “Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” 
Lalu terang itu jadi. 

2. BERTINDAK SEOLAH-OLAH SUDAH TERJADI. 
- Artinya hidupilah perkataan imanmu. 
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3. SAMBIL TERUS MENGUCAP SYUKUR, JANGANLAH 
BERHENTI MENGHARAPKAN HAL ITU TERJADI. 

- Saya berdoa kita juga diberi kemampuan untuk 
terus hidup dalam pengharapan. Iman kita tidak 
mengendor dan jadi lemah, tetapi hari demi justru 
makin kuat karena kita tahu bahwa nubuatan dari 
Tuhan semakin dekat pada kenyataannya! 

 
PENUTUP: 
Bangun iman yang teguh sambil terus memperkatakan 
dan mengharapkan setiap nubuatan menjadi nyata. 
Miliki hati yang bersyukur dan alamilah penggenapan 
janji dan firmanNya. 
 


