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THE YEAR OF GREAT MIRACLES #4 

TAHUN MUJIZAT BESAR #4 

THE WORKING OF MIRACLES 

MENGERJAKAN MUJIZAT 

 

PEMBUKAAN: 

Selama 3 minggu kita sudah bicara banyak tentang 

miracle atau mujizat. Kita sudah terima rhema 

tentang Record Breaking Miracle, Dream Like 

Miracle, dan minggu lalu kita tangkap pesan Tuhan 

tentang Faith Factor. 

 Keajaiban, keajaiban, dan keajaiban! Zaman dulu 

rasanya keajaiban itu sesuatu yang langka. Tetapi 

saya nubuatkan mulai tahun ini, mujizat akan 

menjadi bagian dalam hidupmu! 

 Hidupmu tidak akan jauh dari mujizat tetapi dekat 

dengan mujizat. Hidupnya akan sering alami 

mujizat dan bukan jarang alami mujizat. 

 Percayalah mujizat itu bahkan bagian dari kisah 

hidup kita yang sudah direncanakan Tuhan. Kita 

memang diciptakan untuk menerima, mengalami 

bahkan mengadakan mujizat! 

 Coba renungkan: Mazmur berkata bahwa 

kejadian kita (kita diciptakan) itu dengan 
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dahsyat dan ajaib! Jadi saya percaya bahan 

baku kita bukan hanya debu dan tanah, tetapi 

bahan baku utama kita bisa dibentuk dan 

hidup ada KEAJAIBAN! Keajaiban ternyata 

sudah menjadi salah satu DNA hidup kita! 

 Itu sebabnya keajaiban itu tidak hanya kita alami 

saat kita diciptakan Tuhan saja, tetapi akan terus 

menerus menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam hidup kita yang percaya. 

 Dan minggu lalu kita juga sudah belajar tentang 

iman. Iman adalah latar belakang dari mujizat 

yang akan kita alami. 

 Itu sebabnya kita harus mulai membiasakan diri 

untuk punya iman yang besar. Kalau imanmu 

mau besar, maka kita perlu “berlatih” punya 

iman untuk sesuatu yang jauh lebih besar! 

 Misalnya, kalau saudara mau otot saudara lebih 

besar, maka saudara harus latihan dengan barbel 

yang lebih besar. Karena kalau kita cuma berlatih 

dengan barbell yang kecil maka ya selamanya 

otot kita maksimal cuma segitu. 

 Kalau iman kita cuma kecil-kecilan (misal: sakit flu 

sembuh, sakit demam sembuh), maka ya iman 

kita besarnya paling hanya untuk perkara-perkara 

itu. Tapi kalau iman kita sedang, maka ya iman 

kita akan jadi iman sedang (kanker disembuhkan, 
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yang lumpuh berjalan). Tetapi kalau kita terbiasa 

mengimani hal yang besar (anggota tubuh 

tumbuh sendiri, bahkan yang mati bangkit), maka 

cepat atau cepat tanpa kita sadari iman kita juga 

akan dibawa sampai ke level itu. 

 Itu sebabnya kita harus terus memastikan 

iman kita bertumbuh dari biji sesawi menjadi 

pohon sesawi besar yang bisa menjadi tempat 

perteduhan dan bisa menolong lebih banyak 

orang. 

 Hari ini saya akan bagikan pesan Tuhan dengan 

judul THE WORKING OF MIRACLES ATAU 

MENGERJAKAN MUJIZAT! 

 

I. KITA BISA MENGADAKAN MUJIZAT DENGAN 

KUASA TUHAN. 

a. Kisah Para Rasul 4:13-16   13 Ketika sidang 

itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan 

mengetahui, bahwa keduanya orang biasa 

yang tidak terpelajar, heranlah mereka; dan 

mereka mengenal keduanya sebagai pengikut 

Yesus. 14 Tetapi karena mereka melihat orang 

yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua 

rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-

apa untuk membantahnya. 15 Dan setelah 

mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan 
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ruang sidang, berundinglah mereka,  16 dan 

berkata: "Tindakan apakah yang harus kita 

ambil terhadap orang-orang ini? SEBAB 

TELAH NYATA KEPADA SEMUA 

PENDUDUK YERUSALEM, BAHWA 

MEREKA TELAH MENGADAKAN SUATU 

MUJIZAT YANG MENYOLOK DAN KITA 

TIDAK DAPAT MENYANGKALNYA. 

 Memang di awal gereja mula-mula bahkan 

sejak Kisah Rasul 2, sudah dikatakan bahwa 

para rasul mengadakan banyak mujizat 

dan tanda. 

 Jangan lupa dahulu kala, para murid 

pernah gagal waktu mendoakan orang 

sakit. Saya yakin itu menjadi satu trauma 

tersendiri. Itu yang membuat sebagian 

murid masih ragu-ragu. 

- Matius 17:14-16   14 Ketika Yesus dan 

murid-murid-Nya kembali kepada orang 

banyak itu, datanglah seorang 

mendapatkan Yesus dan menyembah, 15 

katanya: "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia 

sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering 

jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam 

air. 16 AKU SUDAH MEMBAWANYA 

KEPADA MURID-MURID-MU, TETAPI 
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MEREKA TIDAK DAPAT 

MENYEMBUHKANNYA." 

 Tetapi untuk bisa demikian, maka kita harus 

seperti Petrus yang BERANI AMBIL 

LANGKAH  UNTUK MELAYANI DENGAN 

PENUH IMAN DAN KUASA. 

b. PETRUS BUKAN HANYA MENGALAMI 

MUJIZAT, TETAPI JUGA MENGADAKAN 

MUJIZAT! 

 Petrus berubah dari orang yang 

menerima mujizat menjadi Petrus yang 

membuat mujizat! 

 Pertanyaannya: APAKAH KITA BISA 

MEMBUAT MUJIZAT? APAKAH TUHAN 

MAU SAUDARA BISA MENGADAKAN 

MUJIZAT?! 

- Doa saya: kita bukan hanya TERIMA 

KUASA dari Tuhan, tetapi terus HIDUP 

DALAM KUASA Allah. Bukan hanya 

TERIMA MUJIZAT, tapi juga 

MENGERJAKAN MUJIZAT. Itu sebabnya 

kita perlu bangun hubungan yang begitu 

dekat dengan Roh Kudus setiap saat dalam 

hidup kita. 
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II. TUHAN MAU MELIPATGANDAKAN MUJIZAT 

DI DUNIA MELALUI KITA SEMUA. 

a. TUHAN MAU KITA BANGKIT MENJADI 

AGEN PEMBUAT MUJIZAT SORGA. 

 Lukas 1: 37  Sebab bagi Allah tidak ada yang 

mustahil. Dalam bahasa Inggrisnya 

dikatakan “nothing will be impossible 

WITH God”. 

- Kata yang dipakai adalah nothing will be 

impossible WITH GOD dan bukan hanya 

FOR GOD. 

- Berarti bersama dengan Tuhan tidak ada 

yang mustahil. Memang bagi Tuhan tidak 

ada yang mustahil, tetapi Tuhan mau 

mengerjakan perkara yang tidak 

mustahil itu BERSAMA KITA! 

- Keluaran 34:10 ….. SEBAB APA YANG 

KULAKUKAN DENGAN ENGKAU, 

SUNGGUH-SUNGGUH DAHSYAT! 

 TUHAN MEMANGGIL MUSA DAN 

MEMBANGKITKANNYA MENJADI AGEN 

SORGA PEMBUAT MUJIZAT. 

- Keluaran 4:21  Firman Tuhan kepada 

Musa:”Pada waktu engkau hendak kembali 

ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala 

MUJIZAT YANG TELAH KUSERAHKAN 
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KE DALAM TANGANMU, KAUPERBUAT 

DI DEPAN FIRAUN. Tetapi Aku akan 

mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak 

membiarkan bangsa itu pergi.” 

- PERTAMA, PERCAYALAH BAHWA 

MUJIZAT TELAH DISERAHKAN KE 

DALAM TANGAN KITA!  

- KEDUA, TUHAN MENYURUH KITA 

UNTUK INGAT SUPAYA KUASA UNTUK 

MENGERJAKAN MUJIZAT ITU 

KAUPERBUAT DI DEPAN DUNIA INI! 

 Bahkan saya percaya di akhir zaman ini, 

mujizat akan tambah banyak Tuhan 

kerjakan melalui gereja Tuhan. 

- Keluaran 7:3  Tetapi Aku akan 

mengeraskan hati Firaun, dan AKU AKAN 

MEMPERBANYAK TANDA-TANDA DAN 

MUJIZAT-MUJIZAT YANG KUBUAT DI 

TANAH MESIR. 

b. TUHAN SEDANG MEMPERLENGKAPI 

GEREJA KITA DENGAN KARUNIA 

MUJIZAT. 

 1 Korintus 12:6-10   6 Dan ada berbagai-

bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah 

satu yang mengerjakan semuanya dalam 

semua orang. 7 Tetapi kepada tiap-tiap 
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orang dikaruniakan penyataan Roh untuk 

kepentingan bersama.  8 Sebab kepada 

yang seorang Roh memberikan karunia 

untuk berkata-kata dengan hikmat, dan 

kepada yang lain Roh yang sama 

memberikan karunia berkata-kata dengan 

pengetahuan. 9 KEPADA YANG 

SEORANG ROH YANG SAMA 

MEMBERIKAN IMAN, DAN KEPADA 

YANG LAIN IA MEMBERIKAN KARUNIA 

UNTUK MENYEMBUHKAN. 10 KEPADA 

YANG SEORANG ROH MEMBERIKAN 

KUASA UNTUK MENGADAKAN 

MUJIZAT, DAN KEPADA YANG LAIN IA 

MEMBERIKAN KARUNIA UNTUK 

BERNUBUAT, dan kepada yang lain lagi Ia 

memberikan karunia untuk membedakan 

bermacam-macam roh. Kepada yang 

seorang Ia memberikan karunia untuk 

berkata-kata dengan bahasa roh, dan 

kepada yang lain Ia memberikan karunia 

untuk menafsirkan bahasa roh itu. 

 1 Timotius 4:14  Jangan lalai dalam 

mempergunakan karunia yang ada padamu, 

yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat 
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 dan dengan penumpangan tangan sidang 

penatua. 

- Saking pentingnya hal itu, maka Paulus 

ingatkan lagi Timotius di 2 Timotius 1:6  

Karena itulah kuperingatkan engkau 

MENGOBARKAN KARUNIA ALLAH 

yang ada padamu oleh penumpangan 

tanganku atasmu. 

 TERUS KOBARKAN KARUNIA IMAN, 

NUBUAT DAN MUJIZAT YANG SUDAH 

TUHAN BERIKAN KEPADA GEREJA 

KITA SECARA SPESIAL DALAM KURUN 

WAKTU BEBERAPA BULAN TERAKHIR 

INI. 

 

PENUTUP: 

Terus bangun keintiman dengan Roh Kudus dan 

berani melangkah dan menggunakan karunia 

mengerjakan mujizat yang sudah Tuhan berikan 

kepada setiap kita. 


