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A POWERFUL MOVE OF GOD 2 

KEGERAKAN TUHAN YANG DAHSYAT 2 

THE POWER OF PROPHETIC WORDS 

KUASA PERKATAAN PROFETIK 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu lalu kita sudah memulai seri kotbah tentang 

Kegerakan Tuhan yang Dahsyat. Tuhan melihat gereja 

kita makin dewasa sehingga dalam lawatan yang ajaib, 

Tuhan mau menyalakan karunia Profetik ini atas gereja 

kita. Saya percaya kalau kita bisa tangkap dan gunakan 

sungguh-sungguh karunia profetik ini, maka hidup 

saudara akan dibawa Tuhan menuju level bahkan 

dimensi lain yang tidak sama.  

 Kalau saudara bisa aktifkan karunia profetik dalam 
bisnis saudara, maka pasti bisnis saudara akan dibawa 
naik level ke dimensi yang beda. 

 Kalau saudara bisa gunakan karunia profetik ini untuk 
membesarkan anak-anak saudara, maka saya yakin 
anak-anak kita akan dibawa Tuhan memiliki masa 
depan yang dimensinya sangat dahsyat. 

 Kalau saudara bisa gunakan karunia profetik ini dalam 
hidup, kesehatan, pelayanan saudara, maka siap-
siaplah saudara akan dibuat kaget dengan apa yang 
akan Tuhan kerjakan dalam saudara! 
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 Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan The Power of 
Prophetic Words atau Kuasa Perkataan Profetik! 

 

I. TUHAN SEDANG MENGAJARI KITA BERDOA DALAM 

DIMENSI PROFETIK. 

a. PERKATAAN PROFETIK AKAN MEMBUAT 
DOA KITA PENUH KUASA! 
 Gunakan PERKATAAN PROFETIK DI DALAM 

DOA-DOA KITA! 
b. Apa yang dimaksud perkataan profetik? 
 Yehezkiel 37:1-13   1 LALU KEKUASAAN 

TUHAN MELIPUTI AKU DAN IA MEMBAWA AKU 

KE LUAR DENGAN PERANTARAAN ROH-NYA DAN 

menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan 

lembah ini penuh dengan tulang-tulang. 2 Ia 

membawa aku melihat tulang-tulang itu 

berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak 

bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang itu 

amat kering. 3 Lalu Ia berfirman kepadaku: "Hai 

anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini 

dihidupkan kembali?" Aku menjawab: "Ya Tuhan 

ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!" 4 Lalu 

firman-Nya kepadaku: "BERNUBUATLAH 

MENGENAI TULANG-TULANG INI DAN 

KATAKANLAH KEPADANYA: HAI TULANG-

TULANG YANG KERING, DENGARLAH FIRMAN 
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TUHAN! 5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada 

tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di 

dalammu, supaya kamu hidup kembali. 6 Aku akan 

memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan 

daging padamu, Aku akan menutupi kamu dengan 

kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya 

kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui 

bahwa Akulah TUHAN." 7 LALU AKU BERNUBUAT 

SEPERTI DIPERINTAHKAN KEPADAKU; dan segera 

sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, 

sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-

tulang itu bertemu satu sama lain. 8 Sedang aku 

mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan 

daging tumbuh padanya, kemudian kulit 

menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. 9 

Maka firman-Nya kepadaku: "BERNUBUATLAH 

KEPADA NAFAS HIDUP ITU, bernubuatlah, hai 

anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup 

itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai nafas 

hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan 

berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh 

ini, supaya mereka hidup kembali." 10 LALU AKU 

BERNUBUAT SEPERTI DIPERINTAHKAN-NYA 

KEPADAKU. DAN NAFAS HIDUP ITU MASUK DI 

DALAM MEREKA, SEHINGGA MEREKA HIDUP 

KEMBALI. MEREKA MENJEJAKKAN KAKINYA, 
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SUATU TENTARA YANG SANGAT BESAR. 11 

Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, tulang-

tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, 

mereka sendiri mengatakan: Tulang-tulang kami 

sudah menjadi kering, dan pengharapan kami 

sudah lenyap, kami sudah hilang. 12 OLEH SEBAB 

ITU, BERNUBUATLAH DAN KATAKAN KEPADA 

MEREKA: BEGINILAH FIRMAN TUHAN ALLAH: 

SUNGGUH, AKU MEMBUKA KUBUR-KUBURMU 

DAN MEMBANGKITKAN KAMU, HAI UMAT-KU, 

DARI DALAMNYA, dan Aku akan membawa kamu 

ke tanah Israel. 13 Dan kamu akan mengetahui 

bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku membuka 

kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai 

umat-Ku, dari dalamnya. 

 Tuhan suruh Yehezkiel untuk mempraktekkan 

Doa profetik dengan cara bernubuat! 

 Berulangkali Tuhan berkata: 

BERNUBUATLAH! 

 Dan waktu Yehezkiel mulai bernubuat, 
sesuatu mulai terjadi., sekalipun butuh waktu 
agar tulang kering itu sungguh-sungguh berubah 
menjadi tentara yang begitu besar dan hidup. 

 Saya percaya itulah juga yang Allah lakukan 
ketika Dia menciptakan dunia ini. 
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- Prophecy berasal dari kata pro dan phanai yang 
artinya “mengatakan sebelum”. 

 DARI SINI KITA TAHU BAHWA DOA TIDAK 
BOLEH PASIF. DOA BUKANLAH PENGANGGURAN. 
DOA ADALAH BEKERJA DALAM ROH! 
- DOA PROFETIK AKAN MEMBUAT YANG TIDAK 

ADA MENJADI ADA! 
 Banyak orang Kristen yang belum tahu prinsip 

doa dengan perkataan profetik ini.  Akibatnya: 
banyak orang ketika doa hanya diam.  
- JADI KETIKA KITA DOA PROFETIK, NUBUATKAN 

DAN JADIKAN SESUATU DENGAN KUASA 
ALLAH; JANGAN BERDIAM DIRI, JANGAN 
HANYA MEMINTA/MEMOHON, JANGAN 
HANYA MENJELASKAN.   
 

II. 3 KUASA PERKATAAN PROFETIK. 

1. PERKATAAN PROFETIK MENGUATKAN ORANG 
YANG MENDENGARKANNYA. 
 2 Tawarikh 15:1-2,7-8:  1 AZARYA BIN ODED 

DIHINGGAPI ROH ALLAH. 2 Ia pergi menemui Asa 
dan berkata kepadanya: "Dengarlah kepadaku, Asa 
dan seluruh Yehuda dan Benyamin! TUHAN 
beserta dengan kamu bilamana kamu beserta 
dengan Dia. Bilamana kamu mencari-Nya, Ia 
berkenan ditemui olehmu, tetapi bilamana kamu 
meninggalkan-Nya, kamu akan ditinggalkan-Nya. 7 
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Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah 
semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!" 8 
KETIKA ASA MENDENGAR PERKATAAN NUBUAT 
YANG DIUCAPKAN OLEH NABI AZARYA BIN ODED 
ITU, IA MENGUATKAN HATINYA dan 
menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh 
tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota 
yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia 
membaharui mezbah TUHAN yang ada di depan 
balai Bait Suci TUHAN. 

 1 Korintus 14:1-4   1 Kejarlah kasih itu dan 
usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia 
Roh, terutama karunia untuk bernubuat.2 Siapa 
yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak 
berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. 
Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti 
bahasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang 
rahasia. 3 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-
kata kepada manusia, IA MEMBANGUN, 
MENASIHATI DAN MENGHIBUR. 4 Siapa yang 
berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun 
dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia 
MEMBANGUN JEMAAT. 
- Berdoa dengan bahasa roh sama pentingnya 

dengan doa sambil bernubuat. 
 Itu sebabnya saya ajak setiap saudara, mari kita 

BANGUN ATMOSFER DOA PROFETIK INI, 
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KHUSUSNYA DALAM IBADAH DAN KELOMPOK 
SEL KITA MASING-MASING.  
- 1 Tawarikh 25:1  Selanjutnya untuk ibadah Daud 

dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, 
anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. 
Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, 
gambus dan ceracap. 

2. PERKATAAN PROFETIK AKAN MEMBANGUN DAN 
MENJADIKAN SESUATU. 
 Tadi sudah kita bahas tentang Yehezkiel yang 

bernubuat untuk membangunkan tulang kering 
menjadi satu laskar yang besar. 

 Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel yang 
pulang dari pembuangan dan sedang berjuang 
membangun kembali bait Allah di zaman Ezra. 
- Ezra 4:23-24  23 Maka setelah salinan surat raja 

Artahsasta dibacakan kepada Rehum, dan 
Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka, 
berangkatlah mereka dengan segera ke 
Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, 
dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-
orang itu menghentikan pekerjaan itu. 24 Pada 
waktu itu terhentilah pekerjaan membangun 
rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap 
terhenti sampai tahun yang kedua zaman 
pemerintahan Darius, raja negeri Persia. 

- Ezra 5:1-2   1 TETAPI NABI HAGAI DAN 
ZAKHARIA BIN IDO, KEDUA NABI ITU, 
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BERNUBUAT terhadap orang-orang Yahudi yang 
tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama 
Allah Israel, yang menyertai mereka. 2 Pada 
waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan 
Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah 
yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan 
dibantu oleh nabi-nabi Allah. 

- Ezra 6:14  PARA TUA-TUA ORANG YAHUDI 
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN ITU DENGAN 
LANCAR DIGERAKKAN OLEH NUBUAT NABI 
HAGAI DAN NABI ZAKHARIA BIN IDO. Mereka 
menyelesaikan pembangunan menurut perintah 
Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius 
dan Artahsasta, raja-raja negeri Persia. 15. Maka 
selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan 
Adar, yakni pada tahun yang keenam zaman 
pemerintahan raja Darius. 

3. PERKATAAN PROFETIK BISA DIGUNAKAN SEBAGAI 
SENJATA MENGHANCURKAN MUSUH. 
 Di satu sisi, doa profetik bisa kita gunakan 

untuk membangun hal yang positif. Tetapi di sisi 
lain, kita bisa gunakan doa profetik dan nubuatan 
untuk menghancurkan hal-hal negatif dalam 
hidup kita. 
- Yehezkiel 11:2-4, 13a: 2. Firman-Nya kepadaku: 

"Hai anak manusia, inilah orang-orang yang 
merancang kedurjanaan dan menaburkan 
nasihat jahat di kota ini, 3. yang mengatakan: 

http://alkitab.me/Ezra/6/15
http://alkitab.me/Yehezkiel/11/2
http://alkitab.me/Yehezkiel/11/3
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Bukankah belum lama berselang rumah-rumah 
kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan 
kita dagingnya. 4. OLEH SEBAB ITU 
BERNUBUATLAH MELAWAN MEREKA, 
BERNUBUATLAH, HAI ANAK 
MANUSIA!"13. MAKA SEDANG AKU 
BERNUBUAT, MATILAH PELACA BIN BENAYA.  

 Hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk makin 
berani bernubuat untuk membangun yang positif 
dan menghancurkan yang negative! 

 KUNCINYA ADALAH KEPENUHAN ROH 
KUDUS! 

 
III. MENGAPLIKASIKAN PERKATAAN PROFETIK   

(Setelah kita memahami Kuasa Perkataan Profetik saja, 

maka berikutnya kita perlu belajar bagaimana caranya 

mengaplikasikan Perkataan Profetik ini sehingga hidup 

kita diubahkan menjadi hidup yang penuh dengan kuasa 

Allah. Apakah anda siap?!) 

a. Perkataan Profetik Dalam Kehidupan Sehari-hari: 

saat kita baca News, banyak orang baca news hanya 

mengikuti perkembangan info terakhir, itu salah. 

Kita harus masuk dalam perkataan profetik. Jadi 

kalau baca News, kemudian kita baca ada banyak 

perpecahan atau kondisi yang tidak baik, kita 

http://alkitab.me/Yehezkiel/11/4
http://alkitab.me/Yehezkiel/11/13
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tengking, kita katakan BERBALIK!! BACKFIRE!! Itu 

namanya Bekerja didalam Roh. 

b. Perkataan Profetik Dalam Doa Pribadi: jangan 

cuman naikan doa permohonan, naik level, setelah 

menaikan doa permohonan, masuk dalam Ucapan 

Profetik. Banyak orang ketika berdoa, menaikan 

Doa permohonan, itu baik. Permohonan itu awal, 

setelah itu NUBUATKAN sampai itu JADI!! Ucapkan 

dengan Intonasi Nubuatan!! Apa yang anda doakan, 

apa yang anda perjuangkan setiap hari, Nubuatkan 

itu. Dalam doa pribadi anda, pergumulan saudara 

Nubuatkan itu. 

c. Perkataan Profetik Dalam Perenungan Firman 

Pribadi: baca Firman supaya jadi Daging, Firman itu 

dijadikan. Katakan: DALAM NAMA YESUS, aku 

TERIMA! 

d. Perkataan Prophetic dalam Kelompok Sel: Ketika 

kita berdoa syafaat atau doa peperangan Rohani 

dalam kelompok sel, maka pastikan roh pemecah 

belah, roh yang menghalangi kegerakan, panah-

panah api si jahat, serangan-serangan 

DIHANCURKAN! Itu satu kata punya power yang 

besar. Dan itu sedang dikerjakan di alam Roh untuk 

menghancurkan serangan tersebut. Jika dalam 

Komsel ada perpecahan, bawa dalam Doa, 



Outline Kotbah - A Powerful Move of God #2 (Minggu, 14 Oktober 2018) 

 11 of 12 

Nubuatkan, setiap perpecahan dihancurkan dalam 

Nama Yesus!! 

e. Perkataan Profetik Dalam Pekerjaan dan 

Keuangan: Setiap kali anda menghadapi halangan di 

dalam pekerjaan anda, jangan diam saja, jangan 

hanya berpikir, jangan hanya menganalisa, tapi 

masuk dalam spirit dan mulai singkirkan semua 

halangan, mulai leparkan perkataan-perkataan 

profetik, hancurkan belalang pelahap, dan 

perkatakan kemenangan, terobosan dan berkat-

berkat Tuhan atas pekerjaan kita.  

f. Perkataan Profetik Dalam Keluarga: Gunakan kuasa 

profetik daam kehidupan berkeluarga: setiap kali  

anda berdoa, ucapkan perkataan-perkataan profetik 

yang Roh Kudus taruh dalam spirit anda untuk anak-

anak anda satu per satu, gunakan juga perkataan 

profetik untuk menghancurkan roh perpecahan, 

melembutkan hati kita, membuat atmosfir rumah 

menjadi manis dan indah, mengubah diri kita 

menjadi suami / istri / ortu / anak yang lebih baik, 

dst.  

g. Dst. 
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PENUTUP: 

Mari kita bangkit dan menggunakan Kuasa Perkataan 

Profetik ini setiap hari setiap saat dalam berbagai aspek 

hidup kita dan lihatlah kuasa Allah yang dahsyat akan 

bermanifestasi dalam hidup Anda! 


