


15 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
DAYA CIPTA DALAM PERKATAAN PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Kejadian 1:1-31 
 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 1:1-3 Pada mulanya Allah menciptakan langit 
dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap 
gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah 
melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah 
Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. 
 
Eri sudah sepuluh tahun menikah, tetapi belum juga 
dikarunia buah hati. Selama sepuluh tahun itu, ia sudah 
berjuang mencoba program ini itu, ke sana kemari, 
juga berdoa memohon pada Tuhan agar rahimnya 
dibukakan. Namun belum juga ada janin yang mengisi 
kandungannya. Di tengah keputusasaannya, Eri 
diingatkan untuk belajar bernubuat. Ia pun mulai 
mengubah kehidupan doanya. Yang sebelumnya selalu 
datang dengan ratapan dan tangisan air mata, kini ia 
bangkit dan mulai belajar untuk masuk dalam dimensi 
profetik. Ia memperkatakan nubuatan atas 
kandungannya sendiri dengan penuh kuasa. Meski 
tampaknya tak ada hasil untuk beberapa lama, ia tetap 



setia melakukannya setiap hari, sampai pada akhirnya 
apa yang diperkatakannya pun menjadi kenyataan. 
 
Ada masanya kita pun seperti Eri yang dahulu, duduk 
diam menangis memohon kepada Tuhan. Namun, ada 
pula masanya ketika kita harus berani melangkah 
memakai kuasa dan pengurapan yang sudah Tuhan 
berikan kepada kita, dengan mendeklarasikan 
perkataan-perkataan profetik. Ketahuilah, ada kuasa 
besar dalam perkataan. Sewaktu alam semesta ini 
masih kosong, Allah pun bernubuat dengan perkataan-
Nya, sehingga langit, bumi, dan segala isinya tercipta. 
Ya, perkataan profetik adalah kata-kata yang 
menjadikan sesuatu, perkataan yang berkuasa 
mengubah keadaan. 
 
Sekalipun secara fakta kita melihat dengan mata 
jasmani bahwa kondisi yang ada tidak seperti yang kita 
doakan, tetapi tetaplah terus berdoa dan bernubuat 
dalam dimensi roh, sampai sesuatu terjadi. Sampai 
kemandulan dipatahkan; sampai segala sakit-penyakit 
disembuhkan; sampai kegagalan diubahkan menjadi 
keberhasilan; sampai sungguh-sungguh ada pemulihan 
terjadi. Dengan masuk ke dalam dimensi profetik, kita 
pun dibawa Tuhan masuk dalam kegerakan-Nya yang 
dahsyat.  
 
  



RENUNGAN 
Belajarlah BERDOA dalam DIMENSI PROFETIK, sebab 
PERKATAAN PROFETIK mengandung DAYA CIPTA yang 
sangat dahsyat 
 
APLIKASI 
1. Adakah “kemandulan” dalam hidup Anda? Apa 

sajakah itu? 
2. Mengapa Tuhan ingin kita belajar berdoa dalam 

dimensi profetik? 
3. Langkah-langkah atau komitmen apa yang dapat 

Anda lakukan untuk bisa mengalami sendiri 
kedahsyatan dimensi profetik? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih untuk kuasa dan kedahsyatan-
Mu. Kami percaya tidak ada yang terlalu sulit untuk 

Engkau lakukan. Kami mau belajar masuk dalam 
dimensi profetik sama seperti yang Engkau ajarkan 
kepada Yehezkiel, ya Tuhan, karena kami tahu ada 

kuasa daya cipta-Mu dalam perkataan profetik yang 
kami ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 4-6; Markus 11:1-18 

 
 



16 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BERDOA DENGAN BERNUBUAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 37:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 37:10 Lalu aku bernubuat seperti 
diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu 
masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup 
kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara 
yang sangat besar. 
 
Kenapa hidupku seperti ini? Ary membatin dalam 
hatinya. Ia baru saja pulang dari menarik ojek online. 
Badannya pegal-pegal karena seharian di jalan. Namun 
istrinya menyambutnya dengan omelan tentang uang 
dan tingkah laku anak-anak mereka. Saat dinasihati, 
anak-anaknya malah mengatakan bahwa mereka 
berharap memiliki ayah yang kaya. Ary merasa tidak 
dianggap dan hidupnya tidak berarti lagi. Padahal, dulu 
ia sempat memiliki toko kue yang lumayan sukses. 
Namun, manajemen tokonya kurang beres. Banyak 
bahan-bahan kue yang raib. Akhirnya, tokonya 
bangkrut dan sejak itu Ary bekerja serabutan. Tahun-
tahun berlalu, impiannya sebagai pengusaha kue 



semakin tergerogoti. Ia sudah tidak berani bermimpi 
lagi. Bahkan, ia merasa mustahil Tuhan dapat 
menariknya keluar dari jurang keterpurukannya.  
 
Seberapa banyak dari kita yang merasakan hal serupa? 
Bintang impian kita sudah lama redup. Hari esok 
terlihat begitu suram. Semangat kita yang patah 
mengeringkan tulang-tulang kita. Kita menjalani hidup, 
tetapi seolah-olah tidak hidup. Kita lupa, bagi Tuhan 
tak ada yang mustahil. Berbeda dengan Yehezkiel, ia 
percaya bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali 
tumpukan tulang yang sudah teramat kering. Itu 
sebabnya, ia berani bernubuat dan memerintahkan 
nafas hidup berhembus ke dalam tulang-tulang 
tersebut. Sehingga tulang belulang itu berderak, 
bergerak, dan hidup kembali. Bahkan bangkit menjadi 
pasukan tentara yang sangat besar. 
 
Ya, perkataan PROFETIK memiliki kuasa, sehingga 
perkara yang tidak masuk di akal pun bisa terjadi. Tidak 
hanya Yehezkiel, setiap kita memiliki peluang yang 
sama. Saat kita memperkatakan kebenaran firman 
Tuhan, kuasa itu bekerja menyertai nubuatan kita. Apa 
yang menjadi doa dan harapan kita, nubuatkanlah 
dengan penuh iman. Percayalah, yang belum terjadi 
akan Tuhan buat dan jadikan. Tidak ada kata terlambat. 
Saat kita masuk dalam kegerakan Tuhan yang dahsyat, 



apa yang kering, berserakan, dan tidak bernafas pun 
Tuhan sanggup memulihkannya bagi kita. Amin. 
 
RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK adalah DOA yang dilakukan 
dengan cara BERNUBUAT 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan perkataan 

profetik?  
2. Sudahkah Anda berdoa dengan perkataan 

profetik? Mengapa? 
3. Bagaimana Anda akan mempraktikkan perkataan 

profetik dalam doa-doa Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Tak 
ada yang tak sanggup Kau lakukan. Harapan kami tak 

akan pernah hilang dalam-Mu. Itu sebabnya, kami 
berani bernubuat atas hari depan kami. Bahwa kami 

bukanlah orang-orang yang kalah. Kami lebih dari 
pemenang. Oleh penyertaan-Mu, apa pun yang kami 
perbuat pun berhasil. Sehingga melalui hidup kami, 
orang-orang bisa melihat bahwa Engkau ada dan 

nyata bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 7-9; Markus 11:19-33 



17 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERDOA SECARA AKTIF 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 21:18-22 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 21:21-22 Yesus menjawab mereka: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya 
dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat 
berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, 
tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: 
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu 
akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa 
dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
menerimanya." 
 
Seorang wanita muda terbaring di rumah sakit, jauh 
dari rumah dan keluarga. Dalam kondisi antara sadar 
tak sadar, berulang kali ia mendengar suara seorang 
wanita yang berdoa dan bernubuat tentang 
kesembuhannya. Suatu saat, seorang dokter 
menyampaikan kondisinya kepada mereka yang hadir 
di kamar itu bahwa ia mungkin tidak akan selamat. 
Samar-samar ia pun mendengar semua itu tanpa 
mampu merespons. Lalu ia mendengar suara kedua, 



suara yang berbicara dengan iman, "Dokter, saya 
menghormati apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak 
bisa menerimanya. Saya sudah berdoa dan saya 
melihat bahwa ia selamat. Bukan hanya akan pulih, 
tetapi ia akan berjalan keluar dari sini dan hidup bagi 
Tuhan." 
 
Beberapa hari kemudian, wanita muda itu benar-benar 
keluar dari rumah sakit dan kembali bekerja. Saat 
itulah, ia mengetahui bahwa istri direktur di kantornya 
yang berdiri bernubuat baginya di samping ranjang 
rumah sakitnya. Ketika ia mengucapkan terima kasih 
kepada wanita itu atas doa-doanya, wanita itu 
menjawab, "Jangan berterima kasih kepadaku, 
berterima kasihlah kepada Tuhan. Orang lain secara 
aktif sudah berdoa dan bernubuat bagiku. Seperti doa 
mereka telah mengubah kehidupanku, aku percaya 
Tuhan mempunyai rencana besar bagimu." 
 
Memperkatakan perkara yang kita ingini terjadi ketika 
hal itu belum terjadi, berarti kita mengimani 
permintaan kita terjadi. Itulah awal dari jawaban doa-
doa kita. Hari ini pun waktu yang baik untuk kita 
belajar melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada 
kita semua. Kita harus memiliki doa yang aktif. 
Berdoalah dengan perkataan profetik dan bernubuat 
atas setiap permohonan kita. Dengan iman, percayalah 
kita sudah menerima jawaban meskipun hal itu belum 



terjadi. Sebab sesungguhnya, dalam alam roh 
nubuatan kita sedang bekerja, dan Tuhan akan 
bertindak, sehingga apa yang kita nubuatkan pun 
terjadi. Demikianlah kita semua dapat hidup dalam 
kegerakan Allah yang dahsyat. Amin. 
 
RENUNGAN 
Doa TIDAK BOLEH PASIF, dengan BERNUBUAT kita 
MENGIMANI sesuatu sebelum hal itu terjadi dan 
BEKERJA DALAM ROH 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap doa Anda selama ini, masih 

pasif atau sudah aktif? Mengapa menurut Anda 
demikian?  

2. Mengapa Anda perlu berdoa dengan aktif? 
3. Bagaimana Anda dapat mengubah cara Anda 

berdoa menjadi lebih aktif lagi dari hari ke hari? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk kuasa dan 

pengurapan yang telah Engkau curahkan kepada kami. 
Kami tidak ingin lagi berdoa dan menanti dengan pasif, 
tetapi kami ingin berdoa dengan aktif. Kobarkanlah roh 

doa-Mu dalam hati kami, ya Tuhan, agar kami boleh 
bernubuat dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 10-12; Markus 12:1-27 

 



18 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KUASA DALAM PERKATAAN PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
2 Tawarikh 15:1-19 
 
RHEMA HARI INI 
2 Tawarikh 15:8 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. 
 
“Kak, sepertinya aku salah tangkap visi dari Tuhan, 
deh,” cerita Maria pada KKS-nya, “Aku sudah usaha 
mati-matian, sudah banyak berdoa dan berharap juga. 
Tapi kok, nggak peduli berapa banyak yang sudah aku 
lakukan buat Tuhan, ternyata masih lebih banyak lagi 
hal-hal yang nggak bisa dan gagal aku capai. Rasanya 
kayak pecundang. Aku nggak sanggup lagi!” 
Mendengar itu, sang KKS langsung memukul pundak 
Maria dan berkata, “Hei, kamu itu lebih dari 
pemenang! Kamu rajawalinya Tuhan! Kuatkan hatimu, 



jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi 
usahamu!" 
 
Kata-kata yang sama pernah dinubuatkan nabi Azarya 
kepada raja Asa (ay.7). Padahal kalau kita lihat di pasal 
sebelumnya, Asa baru saja memenangkan peperangan 
atas pertolongan Tuhan dengan gilang-gemilang. Dari 
awal pun diceritakan bahwa telah dijauhkannya pula 
bukit-bukit pengorbanan dan mezbah penyembahan 
berhala dari daerah kekuasaannya. Namun, rupanya 
pembaruan yang dilakukannya terlampau berat. Masih 
ada hal-hal yang seolah tak kuasa untuk dilakukannya. 
Kemungkinan karena besarnya pengaruh Maakha, 
neneknya, yang masih menyembah berhala. Karena 
itulah, Allah mengutus nabi-Nya untuk membangkitkan 
iman Asa. Sehingga ia memperoleh keberanian untuk 
menyelesaikan apa yang telah dimulainya bagi Tuhan. 
 
Dalam perjuangan hidup kita, kerap kali kita 
menjumpai tantangan dan rintangan yang menjulang 
tinggi di hadapan kita. Gunung-gunung yang seolah tak 
mungkin kita sanggup taklukkan. Tak jarang, kita pun 
menjadi patah arang. Pada saat itulah, kita 
membutuhkan perkataan profetik yang dapat 
menyiramkan minyak pada api semangat kita yang 
hampir padam. Ya, lebih dari sekedar kata-kata 
motivasi, perkataan nubuatan yang dari Allah memiliki 
kuasa yang sangat besar. Yang bila kita ucapkan, 



sanggup menghanguskan segala keraguan. 
Menggerakkan kita dan orang-orang yang 
mendengarkannya untuk kembali melangkah dengan 
penuh keberanian. Sehingga kita pun bisa masuk dalam 
kegerakan Tuhan yang dahsyat dan melakukan 
perkara-perkara besar bersama-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK memiliki kuasa untuk 
MENGUATKAN yang mendengarkannya, sehingga kita 
dapat BERTINDAK dengan PENUH IMAN 
 
APLIKASI 
1. Mengapa perkataan profetik memiliki kuasa untuk 

menguatkan yang mendengarkannya?  
2. Mengapa Anda perlu mengucapkan perkataan 

profetik? 
3. Bagaimana Anda dapat mengucapkan kata-kata 

profetik ke dalam hidup Anda dan orang lain? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk kuasa dan urapan 

yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-
Mu. Ajarkanlah kami, ya Roh Kudus, untuk dapat 
menggunakan kuasa itu, taruhlah perkataan-Mu 

dalam lidah dan bibir kami, agar kami dapat belajar 
bernubuat sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 13-15; Markus 12:28-44 



19 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DARI YANG TIDAK ADA MENJADI ADA 

 
BACAAN HARI INI 
Ezra 6:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
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. 
 
Hujan deras tiba-tiba turun di suatu area perkemahan. 
Api unggun yang baru saja dinyalakan segera padam. 
Kayu-kayunya basah kuyup. Setelah hujan berhenti, 
tidak peduli berapa kali pun api disulut, kayu-kayunya 
tidak mau terbakar lagi. Padahal, semua peserta 
kemping telah menanti-nantikan puncak acara malam 
itu. Antusiasme mereka perlahan tergantikan dengan 
kekuatiran dan kemudian kemuraman. Tampaknya, 
mereka harus merelakan keinginan mereka. Namun, 
beberapa panitia telah mencari dan mencampur bahan 
bakar minyak yang aman. Mereka menuangkannya ke 
atas tumpukan kayu. Tidak lama, api unggun kembali 



berkobar-kobar dan menghangatkan suasana malam 
yang dingin itu. 
 
Bagaikan api yang padam dan sulit dinyalakan kembali, 
begitulah dengan harapan yang pupus. Dalam 
pembangunan bait suci kedua, bangsa Israel pun 
sempat berputus asa. Apa yang telah mereka mulai 
terpaksa dihentikan karena pertentangan pihak-pihak 
lain. Selama lima belas tahun yang panjang, impian 
mereka seakan mati, sampai dua orang nabi bangkit 
dan bernubuat terhadap bangsa Yahudi (Ezr. 5:1). 
Perkataan profetik mereka laksana minyak yang 
dicurahkan ke atas kayu basah, sehingga api dapat 
kembali disulut. Bangsa Yahudi pun memperoleh 
keberanian dan semangat untuk memulai lagi 
pembangunan Bait Suci Allah. Bahkan Allah 
mengangkat segala penghalang yang merintangi 
mereka, dan semuanya dapat terselesaikan dengan 
baik.  
 
Ketika kita membangun sesuatu dalam hidup, ada 
kalanya kita pun membutuhkan perkataan profetik 
untuk membakar kembali semangat kita. Mungkin kita 
sedang menghadapi tantangan dan rintangan yang 
terlampau besar. Mungkin kita menemui orang-orang 
yang tidak suka melihat kita maju dan hendak 
menjatuhkan kita. Api dalam hati kita pun melemah. 
Namun, tetaplah percaya Tuhan selalu mempunyai 



rencana yang besar bagi kita. Beranikan diri untuk 
mengucapkan perkataan-perkataan iman. Dengan 
demikian, kegerakan Tuhan yang dahsyat akan bekerja 
dalam kita dan melalui kita. Membangkitkan diri kita 
dan juga orang-orang di sekitar kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK memiliki kuasa untuk 
MEMBANGUN dan MENJADIKAN sesuatu dari yang 
AWALNYA TIDAK ADA 
 
APLIKASI 
1. Apa sajakah hal yang saat ini seolah sudah mati 

dalam hidup Anda?  
2. Mengapa perkataan profetik dapat membangun 

dan menjadikan sesuatu yang awalnya tidak ada 
dalam hidup Anda? 

3. Bagaimana Anda dapat mengucapkan perkataan 
profetik terhadap hidup Anda dan orang-orang di 
sekitar Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas rancangan-Mu 
yang selalu indah bagi kami. Bangkitkan kembali 

semangat-semangat kami yang padam hari ini. Bawa 
kami masuk ke dalam kegerakan-Mu. Biarlah langkah 
kami menjadi langkah-langkah kemenangan. Biarlah 
kami boleh merebut kembali apa yang telah Engkau 



sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 16-18; Mrk 13:1-20 

 



20 OKTOBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

SENJATA UNTUK MENGHANCURKAN MUSUH 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 11:1-21 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 11:13 Maka sedang aku bernubuat, matilah 
Pelaca bin Benaya. 
 
Ranti mengamat-amati wajahnya di depan cermin 
dengan masygul. Di pipi kanannya tumbuh satu jerawat 
besar seperti bisul. Berkali-kali ia pecahkan, tetapi 
jerawat itu tak kunjung sembuh. Malah membesar dan 
warnanya makin hari makin gelap. Ranti kuatir 
bekasnya tidak akan bisa hilang. Namun, untuk berobat 
ke klinik kecantikan ia tidak mempunyai dana yang 
cukup. Suatu hari, Ranti mendengar tentang doa 
profetik di gerejanya, ia putuskan untuk 
mempraktikkannya. Dengan penuh iman dan 
kepercayaan, ia menubuatkan, “Setiap tanaman yang 
tidak ditanam Tuhan akan dicabut dengan akar-
akarnya (Mat. 15:13), dalam nama Tuhan Yesus, 
sembuh!” Tak lama, jerawatnya mulai mengering dan 
keras, seperti biasa Ranti mengeluarkan isinya. 



Anehnya, kali ini jerawat itu tidak tumbuh lagi, tetapi 
terus mengering dan sembuh dengan sendirinya.  
 
Hal yang Ranti alami mungkin hanyalah perkara 
sederhana. Namun hal itu juga menunjukkan bahwa 
Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kuasa perkataan 
profetik sebagai senjata untuk melawan musuh dan 
hal-hal negatif dalam hidup kita. Seperti ketika 
Yehezkiel kepenuhan Roh Allah dan mulai bernubuat 
atas perintah Tuhan, ia menghancurkan setiap spirit 
negatif yang ada, melepaskan Israel dari segala roh 
kejahatan dan perpecahan. Karena Yehezkiel terus 
bernubuat, matilah pemimpin yang jahat atas kota itu.  
 
Saat ini pun Tuhan sedang melakukan kegerakan yang 
dahsyat. Kita harus berani bernubuat untuk pemulihan 
bangsa, kebangkitan anak-anak Tuhan, kemajuan 
gereja, dan kehancuran segala teror, kekerasan, serta 
perpecahan. Kita perlu berdoa untuk komsel dan 
keluarga kita. Patahkan segala kutuk dan spirit suam-
suam kuku, usir segala sakit-penyakit, dan enyahkan 
roh kejahatan di sekitar kita. Minta Roh Allah 
dinyalakan dan lawatan Allah sungguh-sungguh terjadi 
dalam hidup kita. Percayalah, mungkin hasilnya tidak 
langsung tampak seketika. Namun, saat kita terus 
mengucapkan perkataan profetik, peperangan terjadi 
di alam roh dan kita akan merebut kemenangan demi 
kemenangan dalam hidup kita. (PF) 



RENUNGAN 
PERKATAAN PROFETIK bisa digunakan sebagai 
SENJATA untuk MENGHANCURKAN MUSUH dan HAL-
HAL NEGATIF dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu belajar mengucapkan 

perkataan profetik? 
2. Hal-hal negatif apa yang perlu Anda hancurkan 

dalam hidup Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa memiliki kuasa perkataan 

profetik?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membawa kami 

dalam dimensi yang lebih tinggi lagi. Ajari kami Tuhan 
untuk lebih mengerti karunia profetik yang telah 

Engkau taruh dalam diri kami. Ajari kami untuk bisa 
menggunakan kuasa perkataan profetik. Kami mau 

bangkit melawan musuh dan menghancurkan semua 
hal negatif dalam hidup kami yang menjadi 

penghalang rencana-Mu atas hidup kami. Inilah 
waktunya kuasa-Mu dinyatakan, jadilah di bumi seperti 

di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 19-21; Markus 13:21-37 



21 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERKATAAN PROFETIK YANG MEMANIFESTASIKAN 

KUASA 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 3:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 3:5 Demikian juga lidah, walaupun suatu 
anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan 
perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun 
kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 
 
Tepat jam delapan malam, Maria yang sedang 
mengandung merasakan kontraksi yang sangat kuat. Ia 
pun dilarikan ke rumah sakit.  Dokter menyatakan 
bahwa Maria harus melahirkan melalui proses operasi. 
Maria dan suaminya terdiam. Kemudian mereka 
mengambil waktu untuk berdoa. Dalam doa, suaminya 
memperkatakan, "Istriku akan melahirkan normal, 
tidak akan dioperasi, bayiku sehat." Setelah berdoa, 
timbul iman dalam hati mereka bahwa proses 
persalinan pasti bisa normal. Mereka pun bernegosiasi 
dengan dokter. Dokter sempat menolak, tetapi 
akhirnya mengizinkannya. Dengan syarat, jika sampai 
jam satu siang sang bayi belum lahir, operasi tetap 



diadakan. Waktu terus berlalu, tetapi Maria belum juga 
melahirkan. Setiap kali kontraksi, Maria terus berkata, 
"Proses persalinanku normal, lancar, anakku selamat, 
dan sehat." Akhirnya beberapa menit sebelum jam satu 
siang, ia berhasil melahirkan bayinya. Yang lebih 
mengejutkan lagi, bayinya tetap sehat walaupun telah 
meminum cairan ketuban yang sudah keruh dan 
beracun. Sementara bayi lain pada hari yang sama, dan 
dengan kasus serupa harus berakhir dengan kematian. 
 
Amsal 18:21 berkata, “Hidup dan mati dikuasai lidah, 
siapa suka menggemakannya, akan memakan 
buahnya.” Maria dan suaminya telah memetik buah 
dari apa yang telah mereka katakan. Inilah yang 
disebut perkataan profetik. Perkataan profetik dapat 
membuat yang negatif menjadi positif, bahkan yang 
sudah mati menjadi hidup kembali. Itulah yang 
namanya bekerja dalam roh.  
 
Secara rohani, hari-hari ini kita bagaikan wanita yang 
sedang hamil tua dan siap bersalin. Sehingga sangat 
penting dan perlu bagi kita untuk terus 
memperkatakan perkataan profetik. Karena kita 
sedang berada di titik penentuan, apakah kita akan 
melahirkan kegerakan Allah yang dahsyat atau menjadi 
bagian yang terlewatkan. Oleh karena itu, belajarlah 
mengaplikasikan perkataan profetik dalam setiap aspek 
kehidupan kita, terutama atas bangsa kita tercinta, 



maka kuasa Allah akan bermanifestasi dengan luar 
biasa dalam kehidupan kita. 
 
RENUNGAN 
Belajarlah mengaplikasikan PERKATAAN PROFETIK 
dalam SETIAP ASPEK HIDUP kita, maka KUASA ALLAH 
akan BERMANIFESTASI dalam hidup kita 
 
APLIKASI 
1. Apa yang harus Anda lakukan agar kuasa Allah 

dapat bermanifestasi dalam hidup anda?  
2. Mengapa hari-hari ini anda perlu memperkatakan 

perkataan profetik dalam seluruh aspek kehidupan 
anda? 

3. Sudahkah Anda mempraktikkan perkataan profetik 
dalam hidup Anda? Jika sudah, tuliskan apa  saja 
manifestasi kuasa Allah yang sudah Anda terima! 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberi 

semua yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau menyia-
nyiakan atau melewatkan kegerakan yang dahsyat, 

yang sedang Engkau nyatakan hari-hari ini. Ajar kami 
dan ingatkan kami untuk terus memperkatakan 

perkataan profetik, sehingga kuasa Allah sungguh 
bermanifestasi dalam hidup kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 22-24; Markus 14:1-26 


