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A POWERFUL MOVE OF GOD 3 

KEGERAKAN TUHAN YANG DAHSYAT 3 

PROPHETIC DECLARATIONS 

DEKLARASI PROFETIK 

 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu lalu kita sudah terima perhemaan mengenai 

The Power of Prophetic Word. Kita sudah tahu betapa 

pentingnya kuasa perkataan/doa profetik. Hanya saja 

kita juga perlu tahu cara kita menggunakan kuasa 

perkataan profetik tersebut. Saya percaya firman Tuhan 

hari ini akan semakin membukakan kepada kita 

bagaimana kita bisa efektif menggunakan perkataan 

profetik. Saya beri judul firman hari ini Prophetic 

Declaration atau Deklarasi Profetik! 

 

I. IMAN MENARIK KUASA ALLAH BEKERJA PADA 
DEKLARASI PROFETIK KITA - . 
a. DIPERLUKAN IMAN UNTUK DEKLARASI 

PROFETIK YANG MENGHASILKAN KUASA. 
 Roma 12:6  Demikianlah kita mempunyai 

karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia 
yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu 
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adalah untuk bernubuat baiklah kita 
melakukannya sesuai dengan iman kita 

 Dari ayat ini kita sekarang tahu bahwa nubuat 
sangat erat kaitannya dengan iman. 

 2 Korintus 4:13  Namun karena kami memiliki 
roh iman yang sama, seperti ada tertulis: "AKU 
PERCAYA, SEBAB ITU AKU BERKATA-KATA", maka 
kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-
kata. 

 Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Gideon: 
b. DEKLARASIKAN PERKATAAN NUBUATAN 

DENGAN IMAN! 
 Waktu kita percaya, kita mulai berkata-kata. 
 Ini yang saya sebut sebagai DEKLARASI! 
- DEKLARASI ADALAH PERNYATAAN BUKAN 

PERTANYAAN! 
- DEKLARASI PROFETIK ADALAH PERKATAAN 

YANG DIUCAPKAN DENGAN MAKSUD UNTUK  
MENCIPTAKAN SESUATU YANG BARU 
(CREATING SOMETHING NEW)! 

 TUHAN MEMBERIKAN KUASA YANG BESAR 
DALAM PERKATAAN MANUSIA. 
- Alkitab katakan bahwa HIDUP DAN MATI 

DIKUASAI LIDAH (perkataan). 
- Amsal 18:21a Hidup dan mati dikuasai lidah, 

 Matius 18:18  Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan 
terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di 



Outline Kotbah - A Powerful Move of God #3 (Minggu, 21 Oktober 2018) 

 3 of 7 

dunia ini akan terlepas di sorga. 
- Tahukah saudara kita sebagai anak-anak Tuhan 

diberi KUASA UNTUK MENGIKAT DAN 
MELEPAS! 

 

II. MILIKI KEBERANIAN UNTUK MEREBUT SEMUA HAK 
KITA MELALUI DEKLARASI PROFETIK KITA. 
a. TUHAN MELATIH MUSA UNTUK BERANI 

BERKATA-KATA DI DEPAN FIRAUN. 
 Musa tadinya seorang pangeran Mesir yang 

luarbiasa. Tetapi hidupnya mulai hancur ketika dia 
lari ke Midian setelah dia ketahuan membunuh 
seorang tentara Mesir. 

 Masalahnya: Musa tidak bisa dan tidak pandai 
berkata-kata, apalagi di depan Firaun. 
- KELUARAN 4: 10  Lalu kata Musa kepada Tuhan: 

’Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu 
pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada 
hambaMu pun tidak, sebab aku berat mulut dan 
berat lidah.” 

- Keluaran 4:11-12  11 Tetapi Tuhan berfirman 
kepadanya: ”Siapakah yang membuat lidah 
manusia, siapakah yang membuat orang bisu 
atau tuli, membuat orang melihat atau buta; 
bukankah Aku, yakni Tuhan?12. Oleh sebab itu, 
pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan 
mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan.” 

 Sadarilah bahwa KUASA ALLAH DILEPASKAN 
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MELALUI PERKATAAN! 
- Markus 11:23  Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa BERKATA kepada 
gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke 
dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi 
percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan 
terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.  

b. TUHAN SUDAH MENETAPKAN KITA JADI ‘ALLAH’ 
ATAS MASALAH KITA MELALUI PERKATAAN KITA! 
 Musa pernah berkata di Keluaran 3: Siapakah 

aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun? 
- Tetapi kemudian inilah jawaban Tuhan atas 

pertanyaan Musa.  
- Keluaran 7:1-2   1 Berfirmanlah Tuhan kepada 

Musa:” Lihat, AKU MENGANGKAT ENGKAU 
SEBAGAI ALLAH BAGI FIRAUN, DAN HARUN, 
ABANGMU, AKAN MENJADI NABIMU. 2 
ENGKAU HARUS MENGATAKAN segala yang 
Kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, 
HARUS BERBICARA kepada Firaun, supaya 
dibiarkannya orang Israel itu pergi dari 
negerinya. 

 Saya percaya Tuhan juga sudah angkat hidup 
kita sebagai ‘Allah’ atas Firaun permasalahan 
kita. 

 Nubuatkan sambil deklarasikan bahwa hidup 
kita milik Kristus dan segala yang bukan dari 
Tuhan tidak lagi berhak ada dalam hidup kita! 
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III. ORANG YANG MENGERTI BAGAIMANA BERGERAK 
DALAM DIMENSI PROFETIK AKAN MENJADI PRIBADI 
YANG DITAKUTI OLEH IBLIS.  
a. UNTUK SEKIAN LAMA KITA TERTIPU DAN BERPIKIR 

BAHWA IBLIS DAN SEGUDANG PERMASALAHAN 
YANG DIA SEBABKAN ADALAH MUSUH YANG 
SANGAT BERAT. 
 Kita sering dengar perkataan banyak orang 

tentang betapa mengerikannya iblis. Dia seperti 
singa yang mengaum-aum yang berjalan keliling 
untuk mencari orang yang bisa ditelannya. 

 INILAH SAATNYA KITA, KETURUNAN SINGA 
YEHUDA, YANG MENGAUM-AUM DAN 
MENGHANCURKAN PEKERJAAN IBLIS! 
- Bilangan 22:2-6   2 Balak bin Zipor melihat segala 

yang dilakukan Israel kepada orang Amori.  3 
Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap 
bangsa itu, karena jumlahnya banyak, lalu muak 
dan takutlah orang Moab karena orang Israel. 4 
Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua 
Midian: "Tentu saja laskar besar itu akan 
membabat habis segala sesuatu yang di 
sekeliling kita, seperti lembu membabat habis 
tumbuh-tumbuhan hijau di padang." Adapun 
pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja 
Moab.  5 Raja ini mengirim utusan kepada Bileam 
bin Beor, ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke 
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negeri teman-teman sebangsanya, untuk 
memanggil dia, dengan pesan: "Ketahuilah, ada 
suatu bangsa keluar dari Mesir; sungguh, sampai 
tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka 
sedang berkemah di depanku.   6 Karena itu, 
datanglah dan KUTUK BANGSA ITU BAGIKU, 
SEBAB MEREKA LEBIH KUAT DARI PADAKU; 
mungkin aku sanggup mengalahkannya dan 
menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu: 
siapa yang kauberkati, dia beroleh berkat, dan 
siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. 

b. PERANG ROH: PERKATAAN NUBUAT VS 
PERKATAAN KUTUK. 
 Hanya saja saya ajak kita belajar sesuatu dari 

ayat yang baru kita baca. Raja Moab mencari cara 
untuk mengutuki bangsa Israel, sebab pikirnya 
itulah cara untuk menghentikan bangsa Israel. 
Tahukah saudara bahwa salah satu cara iblis 
menghentikan kita adalah dengan berusaha 
mengutuki kita!  

 Peperangan dalam hal kata-kata dan nubuat 
melawan kutuk juga terjadi saat Daud melawan 
Goliat. 

 Hari ini saya ajak dalam ibadah seperti ini, ini 
adalah momen dimana kita sedang dilatih Tuhan 
menjadi tentara Allah.  
- Sementara saudara lemah, mulai pakai 

perkataan untuk mengubah kelemahan saudara 
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menjadi kekuatan.  Yoel 3:10b: Baiklah orang 
yang tidak berdaya berkata:”Aku ini 
pahlawan!” 

 Deklarasikan Perkataan Nubuat dengan 
Keras! 

 

PENUTUP: 

Deklarasikan secara profetik perkataan-perkataan 

nubuatan untuk hidup, gereja, kota dan bangsa kita 

tercinta, maka kita akan melihat kuasa Allah yang 

dahsyat itu dinyatakan atas setiap kita! 


