


22 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SIKAP HATI DALAM DEKLARASI PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Roma 12:1-9 
 
RHEMA HARI INI 
Roma 12:6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang 
berlain-lainan menurut kasih karunia yang 
dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah 
untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai 
dengan iman kita. 
 
Sudah beberapa bulan terakhir ini bisnis Daud sepi. 
Segala usaha sudah ia upayakan, tetapi tak jua 
membuahkan hasil. Ia pun mulai berpikir bahwa 
memang wajar bisnisnya sepi, karena persaingan tinggi 
dan kondisi ekonomi global tengah lesu. Suatu hari, 
saat beribadah, ia mendengar bagaimana Yehezkiel 
bernubuat dan kemudian tulang-tulang kering 
dibangkitkan. Daud menangkap rhema itu dan pulang 
dengan semangat menyala-nyala. Ia mulai 
mempraktikkan apa yang Yehezkiel lakukan ribuan 
tahun lalu. Setiap bangun tidur, ia mulai 
memperkatakan nubuatan atas bisnisnya. Satu dua hari 
berlalu, masih tidak ada perubahan apa pun dalam 



bisnisnya. Namun hal itu tidak membuat Daud patah 
arang, justru ia semakin kencang lagi bernubuat atas 
bisnisnya. Tak lama, bisnisnya pun mulai ramai lagi. 
Pelanggan-pelanggan yang sudah lama tidak terlihat, 
kini mulai menampakkan batang hidungnya. Para 
tetangganya pun keheranan. Di tengah kondisi pasar 
yang lesu, justru Daud menuai panen besar-besaran. 
 
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil! Kita sudah sering 
mendengar kalimat itu, tetapi apakah kita sungguh-
sungguh mempercayainya dengan segenap hati? 
Percayakah bahwa Roh yang ada di dalam kita ini jauh 
lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia? Dan apabila 
ada Roh Tuhan yang tidak terbatas bersemayam dalam 
hidup kita? Jika demikian, bukankah oleh Roh itu kita 
dapat melakukan hal-hal besar? 
 
Yang menjadi bagian kita adalah percaya, beriman, 
serta melangkah dengan iman, agar iman itu tidak mati 
(Yak. 2:17). Belajar mendeklarasikan perkataan profetik 
pun adalah bagian dari melangkah dengan iman. 
Percayalah, ada kuasa dalam diri kita, kuasa yang sama 
yang juga ada dalam diri Yehezkiel yang dapat 
membangkitkan tulang-tulang kering. Sekering apa pun 
kondisi kesehatan, pelayanan, keuangan, bahkan 
keluarga kita, semuanya itu dapat dibangkitkan 
kembali dengan iman yang menyala-nyala. Sebab ada 
kuasa Allah yang bekerja melalui deklarasi profetik 



yang kita ucapkan, sehingga kegerakan Allah yang 
dahsyat bermanifestasi dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Pastikan IMAN kita MENYALA-NYALA dalam hati ketika 
mengucapkan DEKLARASI PROFETIK, maka KUASA 
ALLAH akan bekerja dan MUJIZAT terjadi 
 
APLIKASI 
1. Mari kita uji diri, apakah Anda percaya ada kuasa 

Allah dalam deklarasi profetik yang Anda ucapkan 
dengan iman? 

2. Maukah Anda membangkitkan iman percaya Anda 
untuk dapat mengecap kedahsyatan kuasa Allah? 

3. Menurut Anda, apa yang dapat Anda lakukan 
untuk menyalakan api iman Anda dalam 
mempraktikkan deklarasi profetik?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami bersyukur akan kuasa dan pengurapan-
Mu yang sudah Engkau taruh dalam diri kami. Kami 
mau lebih lagi menyala-nyala dalam mempraktikkan 

dan mengucapkan deklarasi profetik, karena kami tahu 
ada kuasa Allah dalam setiap deklarasi yang kami 

ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 25-27; Markus 14:27-53 

 

 
 



23 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENCIPTAKAN SESUATU LEWAT PERKATAAN 

PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Yehezkiel 37:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Yehezkiel 37:4-5 Lalu firman-Nya kepadaku: 
"Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan 
katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, 
dengarlah firman TUHAN! Beginilah firman Tuhan 
ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas 
hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. 
 
Bila Anda diutus ke Yerusalem untuk melayani sebuah 
rombongan dan mendoakan peserta dalam perjalanan 
tersebut agar mengalami mujizat dalam hidupnya, 
pasti itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. 
Namun, bagaimana kalau Anda diutus ke Toraja Utara 
untuk menghidupkan kembali mayat-mayat di sana 
saat ritual Ma’nene berlangsung? Pasti Anda berpikir 
beribu kali atau bahkan langsung menolak tawaran itu. 
Karena, meskipun jasad mereka hampir utuh, mayat-
mayat itu sudah sangat lama meninggal dunia. 
Mustahil bisa menghidupkannya kembali. 



Situasi yang sulit ini pernah dialami Yehezkiel. Suatu 
hari, Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah yang 
penuh dengan tulang manusia. Tulang-tulang yang 
amat kering. Lalu Tuhan memerintahkan Yehezkiel 
bernubuat supaya tulang-tulang itu hidup kembali. 
Tentu Anda berpikir, apabila mayat-mayat di Toraja 
yang kondisinya hampir utuh saja mustahil untuk 
dihidupkan kembali, apalagi tulang-tulang yang amat 
kering. Namun, Yehezkiel tidak mempertanyakan 
perintah Tuhan. Dengan yakin, ia mendeklarasikan 
nubuatan seperti yang diperintahkan Tuhan 
kepadanya. Hasilnya, sesudah ia bernubuat, ia mulai 
melihat keajaiban terjadi. Tulang-tulang kering itu 
hidup kembali.  
 
Kita pun pasti pernah atau bahkan sedang 
diperhadapkan dengan suatu kemustahilan. Mungkin 
itu penyakit yang mustahil sembuh; usaha yang 
mustahil sukses; pernikahan yang mustahil 
diselamatkan; pelayanan yang mustahil berhasil; atau 
kelompok sel yang mustahil bermultiplikasi. Seperti 
Yehezkiel yang tidak mempertanyakan perintah Tuhan, 
tetapi dengan yakin memberikan pernyataan profetik, 
mari kita mulai belajar mendeklarasikan nubuatan. 
Jangan lagi mempertanyakan apakah kita bisa sembuh 
atau tidak, tetapi katakan aku sudah sembuh! Jangan 
lagi mempertanyakan apakah pernikahan kita bisa 
diselamatkan atau tidak, tetapi katakan pernikahanku 



bahagia dan diberkati Tuhan! Jangan lagi 
mempertanyakan apakah kelompok sel kita bisa 
bermultiplikasi atau tidak, tetapi katakan aku seorang 
pemenang jiwa! Saat kita mengambil komitmen untuk 
senantiasa mendeklarasikan nubuatan, percayalah, kita 
akan melihat kegerakan Allah yang dahsyat terjadi. 
 
RENUNGAN 
Ketika kita MENDEKLARASIKAN NUBUATAN, kita 
sedang memberikan PERNYATAAN dan MENCIPTAKAN 
sesuatu melalui perkataan kita 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang seolah-

olah sudah tidak memiliki pengharapan lagi? 
Sebutkan situasi itu. 

2. Apakah Anda memberikan pernyataan profetik 
dalam menghadapi situasi tersebut? Mengapa? 

3. Bagaimana Anda bisa mendeklarasikan nubuatan 
atas permasalahan Anda itu? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ampuni kami bila selama ini kami 
mempertanyakan kuasa-Mu. Mulai saat ini kami 

mohon mampukan kami untuk senantiasa 
mendeklarasikan nubuatan yang Engkau taruhkan 
dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengalami 



mujizat demi mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ulangan 28-29; Markus 14:54-72 



24 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MEREBUT SEMUA HAK KITA MELALUI DEKLARASI 

PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 11:20-25 
 
RHEMA HARI INI 
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. 
 
Jacqline Celosse adalah penyanyi rohani dan penginjil 
kelahiran Manado. Salah satu lagunya yang paling 
dikenal adalah “Engkaulah Alasanku Hidup”. Isi lagu ini 
menggambarkan iman dan jalan kehidupan Jacqline 
yang benar-benar berpegang erat pada janji firman 
Tuhan. Bagaimana tidak, sejak kecil ia menderita 
penyakit syaraf otak yang menyebabkannya harus 
tergantung obat-obatan seumur hidup. Namun, 
sewaktu ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamatnya, ia mengalami mujizat kesembuhan. 
Kemudian ia pernah mengidap kanker payudara, tetapi 
saat ia berdoa dan terus berdoa, ia pun sembuh tanpa 



operasi. Setelah ia menikah, ternyata ia hamil di luar 
kandungan, dan janin yang sudah berusia dua bulan itu 
harus digugurkan. Namun, sekali lagi Jacqline memilih 
untuk memegang firman Tuhan yang penuh kuasa. 
Setiap malam ia dan suaminya berdoa serta 
menumpangkan tangan pada kandungannya. 
Bernubuat agar letak bayinya bisa kembali normal. 
Ketika ia mengecek kandungannya kembali, dokter 
hanya bisa geleng-geleng kepala. Bukan karena bayinya 
tidak mempunyai harapan lagi, tetapi karena bayinya 
sudah masuk ke dalam kandungan! 
 
Ya, saat kita menghadapi gunung-gunung 
permasalahan dalam hidup kita, begitu mudah bagi 
kita untuk menyerah. Namun, Tuhan selalu memberi 
kita pilihan dan juga alasan untuk tetap percaya 
kepada-Nya. Tetaplah berpegang pada janji firman-
Nya. Ketika kita melakukan deklarasi profetik, seperti 
Jacqline, kita pun bisa mengalahkan segala gunung 
permasalahan kita.  
 
Kita sudah tahu deklarasi profetik adalah perkataan 
yang memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu yang 
baru. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita berani 
melakukannya? Keberanian melakukan deklarasi 
profetik membutuhkan iman yang berani memandang 
pada Tuhan yang besarnya melebihi segala gunung 
permasalahan kita. Setelah itu, kita juga harus 



bertindak seperti deklarasi profetik kita sudah 
terlaksana. Ketahuilah, ketika kita melakukan deklarasi 
profetik, kita bisa merebut semua hak kita di hadapan 
segala gunung permasalahan kita. Tuhan Yesus 
memberkati. (ABU) 
 
RENUNGAN 
Miliki keberanian untuk MEREBUT SEMUA HAK kita 
melalui DEKLARASI PROFETIK di hadapan segala 
GUNUNG PERMASALAHAN kita 
 
APLIKASI 
1. Apa deklarasi profetik yang sudah Anda lakukan 

atas hidup Anda?  
2. Mengapa Anda membutuhkan keberanian untuk 

melakukan deklarasi profetik? 
3. Coba pikirkan permasalahan apa saja yang tengah 

menghadang Anda dan bagaimana Anda bisa 
mendeklarasikan perkataan profetik di hadapan 
semua itu? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa dalam nama Yesus, ajar kami untuk memiliki 
kebaranian melakukan deklarasi profetik, sehingga 

kami bisa mengalahkan setiap gunung permasalahan 
kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 30-31; Markus 15:1-25 

 



25 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
“ALLAH” ATAS GUNUNG PERMASALAHAN KITA 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 7:1-13 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 7:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: 
"Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi 
Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. 
 
Grant Taylor melatih American Football di sebuah 
sekolah yang dipandang sebelah mata. Selama enam 
tahun menjadi pelatih “The Eagles”, belum pernah 
sekali pun kemenangan dituai. Ditambah lagi pemain 
andalannya keluar dari tim dan ia terancam dipecat. 
Tentu saja, Taylor sempat merasa putus asa dan 
kecewa. Namun, di tengah keputusasaannya, ia 
diingatkan seorang penginjil untuk tetap percaya 
Tuhan. Ia pun bertekad membangun kembali timnya. 
Dimulai dengan berdoa dan meperkatakan kata-kata 
positif yang selalu menyemangati pemain-pemainnya, 
sampai akhirnya ia berhasil membawa The Eagles 
menjadi juara. Itulah sekelumit kisah dalam film 
“Facing the Giants”. 
 



Musa pun pernah mengalami masalah ketika hendak 
membawa Israel keluar dari Mesir. Awalnya, Musa 
merasa tidak mampu dan ragu-ragu, tetapi Tuhan 
mengingatkan bahwa Dia sudah mengangkat Musa 
menjadi “Allah” bagi Firaun. Artinya, bukan lagi Firaun 
yang berkuasa, tetapi Musa yang berkuasa penuh atas 
Firaun. Begitu juga saat Musa berkata-kata dan 
bernubuat atas Mesir dan Firaun, banyak tanda-tanda 
mujizat yang timbul. Meski Firaun dan orang Mesir 
tetap mengeraskan hati, pada akhirnya tangan Tuhan 
menekan bangsa itu, sehingga mau tidak mau Firaun 
menuruti perkataan Musa dan mengizinkan bangsa 
Israel keluar dari Mesir. 
 
Mungkin saat ini kita sedang menghadapi Firaun, “the 
giants”, masalah besar dalam hidup kita. Besar kecil, 
berat ringannya masalah itu, tergantung dari sikap hati 
kita masing-masing. Seperti Musa, Tuhan juga 
mengangkat hidup kita sebagai “Allah” atas 
permasalahan kita. Sebagai Tuhan atau tuan, kita 
berhak berkata-kata dan memerintahkan yang di 
bawah kita untuk melakukan sesuatu. Kita adalah tuan 
atas sakit-penyakit, kegagalan, maupun hutang piutang 
kita. Bukan kita yang diperhamba mereka, tetapi 
sebaliknya, saat Roh Allah ada dalam diri kita, maka 
mereka yang jadi hamba kita. Oleh karena itu, mulai 
praktikkan deklarasi profetik, berkata-kata dan 
perintahkanlah setiap gunung permasalahan untuk 



pergi. Percayalah, kegerakan Allah yang dahsyat pun 
akan melanda hidup kita. (LEW) 
 
RENUNGAN 
MELALUI PERKATAAN kita, Tuhan sudah 
MENETAPKAN kita menjadi "ALLAH" atas setiap 
GUNUNG PERMASALAHAN kita 
 
APLIKASI 
1. Apakah gunung permasalahan yang sedang Anda 

hadapi saat ini? Sebutkan! 
2. Apakah Anda sudah bisa menjadi “Allah” melalui 

perkataan Anda atas setiap gunung permasalahan 
Anda? Mengapa? 

3. Bagaimana Anda menjadi “Allah” terhadap gunung 
permasalahan Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah 
mengangkat kami menjadi ‘Allah’ atas pemasalahan 

kami. Kami percaya setiap perkataan kami penuh 
kuasa saat itu sesuai dengan firman-Mu. Ajarkan kami 

selalu berkata dengan penuh iman, sehingga kami 
menang atas masalah-masalah kami. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ulangan 32-34; Markus 15:26-47 



26 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERGERAK DALAM DIMENSI PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 8:26-39 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 8:28 Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu 
tersungkur di hadapan-Nya dan berkata dengan suara 
keras: "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak 
Allah Yang Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, 
supaya Engkau jangan menyiksa aku." 
 
Beberapa hewan memiliki cara unik untuk 
mempertahankan diri dari predator. Lalat Syrphid 
memiliki morfologi yang serupa dengan lebah spesies 
Apis Melifera (lebah madu). Lalat syrphid tidak 
berbahaya, sedangkan Apis Melifera adalah lebah galak 
yang bisa menyerang siapa pun yang mengganggunya. 
Ketika mencari makanan, lalat Syrphid meniru perilaku 
lebah Apis Melifera, bahkan sampai waktu kunjungan 
ke bunga tumbuhan-tumbuhan tertentu. Dengan cara 
unik ini, predator selalu mengira lalat Syrphid ini 
sebagai seekor Apis Melifera. Dalam ilmu biologi, cara 
ini disebut sebagai mimikri batesian, yakni suatu 
perilaku spesies yang tidak berbahaya (mimik) 



berevolusi hingga mampu menyerupai spesies yang 
berbahaya (model) untuk menakuti pemangsanya. 
 
Dalam hidup sehari-hari, kita akan selalu mendapatkan 
serangan dari iblis. Bagaikan singa mengaum yang 
berjalan berkeliling dan siap untuk segera menelan 
kita, ia selalu mencari waktu yang tepat untuk 
memangsa kita. Untuk mempertahankan diri kita dari 
serangan iblis ini, kita bisa belajar dari metode mimikri 
batesian. Boleh dianalogikan, kita adalah mimik 
(peniru) sedangkan Tuhan Yesus adalah model (yang 
ditiru). Ketika kita memilki perilaku yang sama dengan 
Tuhan Yesus, iblis pun tidak akan pernah berani 
mendekati dan mengganggu kita. Belajarlah untuk 
bergerak dalam dimensi profetik seperti Yesus, maka 
kita akan menjadi pribadi yang ditakuti oleh iblis. 
 
Ya, kita tidak perlu lagi takut dengan iblis dan segudang 
permasalahan yang disebabkannya. Dalam Unlimited 
Conference di gereja kita yang lalu, Prophet Adedeji 
mengilustrasikannya dengan biji jagung yang ada 
dalam botol. Ayam tidak akan pernah bisa 
memakannya, karena biji jagung itu dilindungi botol 
yang kuat. Marilah kita berusaha agar selalu berada 
dalam dimensi profetik. Terus perkatakan dan 
nubuatkan dengan bersemangat pernyataan iman yang 
positif yang membangun dan yang menguatkan. Maka 



kegerakan Allah yang dahsyat akan menjadi nyata 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Jika kita mengerti bagaimana BERGERAK dalam 
DIMENSI PROFETIK, kita akan menjadi PRIBADI YANG 
DITAKUTI oleh iblis 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi persoalan Anda hari ini?  
2. Bagaimanakan caranya agar Anda tidak kalah 

dengan intimidasi iblis dengan adanya persoalan 
Anda? 

3. Apa sajakah pernyataan dan perkataan iman yang 
harus Anda suarakan agar Anda dimenangkan atas 
persoalan Anda? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah 
Allah Yang Setia. Engkau tidak pernah meninggalkan 

kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. 
Engkau senantiasa melindungi kami bahkan 

menjanjikan kemenangan atas setiap persoalan kami. 
Kami mohon urapan Roh Kudus-MU, agar kami selalu 

berada dalam dimensi-MU, agar kami mendapat 
kemenangan sempurna atas setiap persoalan kami. 

Biarlah setiap ucapan syukur kemenangan kami 
menjadi persembahan kami demi kemuliaan-MU. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 1-3; Markus 16 

 



27 OKTOBER 2018 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGHADAPI PEPERANGAN ROHANI TERKUAT 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 3:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 3:10-11 dari mulut yang satu keluar berkat 
dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh 
demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air 
tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 
 
Jonny dan Budi sama-sama bekerja sebagai salesman 
produk kain dan seprai. Hampir setiap hari kerja, 
mereka harus keliling hingga ke luar kota untuk 
menawarkan barang dagangan mereka. Pekerjaan ini 
tentu cukup berat bagi mereka berdua, sebab tidak 
setiap hari ada yang membeli produk mereka. Belum 
lagi jika target bulanan dari perusahaan mereka tidak 
terpenuhi, pasti mereka akan mendapat komplain yang 
sama dari atasan mereka. Namun, selama setengah 
tahun belakangan, keduanya memiliki respons yang 
berbeda. Meskipun belum mencapai rekor penjualan 
yang baik, Jonny memiliki pikiran positif bahwa ia 
mampu berhasil meningkatkan penjualan dagangan di 



setiap bulannya. Bahkan ia selalu berdoa agar 
pekerjaannya bisa sukses. Dalam doanya, Jonny 
memperkatakan nubuat bahwa dirinya akan 
mendapatkan promosi pekerjaan. Budi kebalikannya, ia 
justru mengutuki pekerjaannya. Ia merasa bahwa 
hidupnya tidak dapat maju jika terus bekerja sebagai 
salesman. Ia bahkan membujuk Jonny untuk mencari 
pekerjaan lain. Respons yang berbeda pun melahirkan 
hasil yang berbeda. Seiring waktu, Jonny mulai 
mendapatkan banyak bonus dan dipromosikan sebagai 
Account Manager. Sementara Budi justru dipecat 
atasannya. 
 
Dari permasalahan Jonny dan Budi ini dapat dipetik 
pelajaran bahwa perkataan nubuat dan perkataan 
kutuk bukan saja bertentangan, tetapi juga merupakan 
salah satu peperangan rohani terkuat! Sadar tak sadar, 
perkataan kita mengandung kuasa yang sangat besar. 
Sesuai ucapan yang keluar dari mulut kita, itulah yang 
akan menimpa kita. Baik ataupun buruk.  
 
Itulah sebabnya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk 
menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan 
berkat dan kutuk keluar dari mulut kita yang sama. 
Saat kita merasakan beban hidup yang berat, jangan 
lagi mengeluarkan keluhan demi keluhan. Mulailah 
mendeklarasikan perkataan profetik atas hidup kita. 



Lakukan terus, sampai kita menyaksikan kegerakan 
Allah yang dahsyat dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Salah satu PEPERANGAN ROHANI TERKUAT adalah 
PERKATAAN NUBUAT vs PERKATAAN KUTUK 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda selalu memperkatakan nubuat 

untuk kehidupan sehari-hari? Mengapa? 
2. Mengapa perkataan nubuat atau kutuk dapat 

mempengaruhi kehidupan Anda? 
3. Setelah mengetahui kebenaran dari Tuhan, apa 

komitmen Anda untuk bisa memperkatakan nubuat 
dan berhenti mengatakan kutuk?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan, atas pengajaran-Mu tentang 

perkataan nubuat dan perkataan kutuk. Lindungilah 
kami, ya Bapa, dari segala intimidasi iblis yang 

menggunakan kata-kata negatif untuk menjatuhkan 
kami. Latih kami untuk selalu berpikir dan berkata 
positif yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih 

Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yosua 4-6; Lukas 1:1-20 



28 OKTOBER 2018 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMPERGUNAKAN SENJATA PEPERANGAN ROHANI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 34:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 34:18 Apabila orang-orang benar itu berseru-
seru, maka TUHAN mendengar, dan melepaskan 
mereka dari segala kesesakannya. 
 
Selayaknya pasangan muda yang sudah menikah lebih 
dari tiga tahun, Nathan dan Debora merindukan 
keturunan. Berbagai cara pengobatan dan terapi oleh 
dokter-dokter terbaik sudah mereka jalani, tetapi tidak 
membuahkan hasil. Sampai suatu ketika, mereka 
menghadiri acara KKR di gerejanya yang dilayani Pastor 
Samson Dabbas, hamba Tuhan asal Nigeria yang 
terkenal akan karunia kenabian. Dalam sesi Altar Call, 
Pastor Samson mendeklarasikan perkataan profetik 
kepada pasangan ini bahwa kehamilan pasti terjadi 
atas buah kandungannya. Mereka pun percaya dan 
menerimanya dengan iman. Memasuki tahun ke-5 
pernikahan mereka, nubuatan pastor Samson pun 
menjadi nyata, bahkan tiga tahun berikutnya Tuhan 
anugerahkan anak kedua. 



Pastor Samson dengan berani bernubuat sebab ia tahu 
Tuhan pasti mendengar dan menjadikan sesuai dengan 
perkataannya. Sebagai manusia yang telah lahir baru, 
Allah memandang kita sebagai orang-orang benar 
karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. 
Kebenaran inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk 
dapat mendeklarasikan janji-janji Tuhan atas hidup kita 
dengan penuh keberanian. Sehingga Allah pun akan 
melepaskan kita dari segala kesesakan. 
 
Memasuki hari-hari akhir ini, Tuhan bergerak dengan 
dahsyat untuk membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa 
kepada pertobatan. Tentu saja iblis juga akan berusaha 
sekuat tenaga mencegahnya. Seperti dalam kisah 
peperangan Bangsa Israel melawan oang Amalek: 
Yosua yang memimpin peperangan secara fisik, 
sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke gunung untuk 
perang dalam roh. Setiap kali Musa menaikkan tongkat 
doanya, maka bangsa Israel menang, tetapi setiap kali 
Musa lelah dan menurunkan tongkat doanya, bangsa 
Israel kalah. Dari situ kita harus mengerti bahwa dalam 
peperangan rohani, menyampaikan deklarasi iman 
yang penuh kuasa itu sangat penting. Mari kita mulai 
perkatakan dengan keras dan segenap hati janji Tuhan 
dinyatakan atas kesehatan, keluarga, keuangan, dan 
pelayanan kita. Sehingga kita dapat dipakai menjadi 
saksi-Nya dan turut melaksanakan amanat-Nya untuk 



membawa bangsa-bangsa datang kepada-Nya demi 
kemuliaanNya. 
 
RENUNGAN 
Dalam peperangan rohani, kita perlu belajar 
MENDEKLARASIKAN IMAN serta MEMPERKATAKAN 
NUBUAT dengan KERAS dan SEGENAP HATI 
 
APLIKASI 
1. Hambatan apakah yang menghalangi Anda untuk 

ikut berperan dalam kegerakan akhir Tuhan saat ini? 
2. Mengapa Anda perlu mendeklarasikan perkataan 

nubuat dengan keras dan segenap hati> 
3. Bagaimana Anda dapat menghancurkan hambatan 

tersebut dengan perkataan profetik?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, terima kasih kami boleh terlibat dalam 
kegerakan-Mu yang dahsyat di akhir zaman ini. Kami 

percaya kami sudah dibenarankan dalam Yesus Kristus. 
Kami percaya bila kami berseru, maka Engkau yang 

mendengar dan melepaskan kami dari segala 
kesesakan. Kami tahu di situlah letak kekuatan dan 

iman kami untuk dapat dengan yakin mendeklarasikan 
kemenangan atas setiap permasalahan hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

  



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yosua 7-9; Lukas 1:21-38 

 


