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SPIRIT MAN ACTIVATION #3 

AKTIVASI MANUSIA ROH #3 

THE POWER TO CREATE 

KUASA MENCIPTA 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman 

Tuhan yang berjudul The Power to Create atau 

Kuasa Mencipta. Ini adalah satu kemampuan yang 

luarbiasa yang Tuhan berikan pada manusia roh 

kita, yaitu: Kemampuan mencipta. Kalau kita 

mengaktivasi manusia roh kita, maka kita akan 

mempunyai kuasa untuk menciptakan atau 

membentuk masa depan kita, kesehatan kita, 

karakter kita, pekerjaan kita, keuangan kita, 

hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, 

pelayanan kita, dst.  

 

Kita tidak perlu heran dengan kemampuan untuk 

mencipta yang ada dalam diri kita ini. Mengapa? 

Sebab kita diciptakan segambar dan serupa 

dengan Allah. Jadi kalau Allah adalah Pencipta, 

kita juga bisa mencipta.  

 Allah menciptakan dunia dan segala isinya. 

Manusia bisa menciptakan berbagai macam hal: 
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motor, mobil, pesawat terbang, HP, komputer, 

internet, dst. 

 Allah menciptakan manusia dari debu tanah. 

Manusia diberi kuasa untuk menciptakan dan 

membentuk segala sesuatu yang ada dalam 

hidup kita.  

 

Pertanyaanya: BAGAIMANA KITA BISA 

MENGAKTIVASI MANUSIA ROH KITA UNTUK 

MENCIPTA SESUATU? 

 

I. MENCIPTA MELALUI VISI DAN IMAJINASI. 

a. KITA HARUS MENGERTI BAHWA UNTUK 

BISA MENCIPTAKAN SESUATU, KITA 

HARUS TERLEBIH DAHULU MENERIMA 

VISI DARI TUHAN.  

 Tanpa gambar visi dari Tuhan kita lihat 

dalam hati / roh kita, maka kita tidak akan 

bisa menciptakan atau mengubah apapun 

dalam hidup kita. 

 Hanya ketika kita bisa menangkap dan 

melihat gambar visi dari Tuhan dalam hati 

kita, maka kuasa Allah siap untuk bekerja 

membuat visi tersebut menjadi realita dalam 

hidup kita.  
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b. Mari kita lihat bagaimana Abraham bisa 

menjadi Bapa Banyak Bangsa.  

 Kejadian 1515:5-6 5 Lalu TUHAN membawa 

Abram ke luar serta berfirman: "Coba lihat ke 

langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau 

dapat menghitungnya." Maka firman-Nya 

kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti 

keturunanmu.” 6 Lalu percayalah Abram 

kepada TUHAN, maka TUHAN 

memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran. 

c. Itu sebabnya kalau kita ingin melihat 

perubahan dalam hidup kita (sesuatu yang 

luarbiasa terjadi), maka terlebih dahulu kita 

harus bisa menangkap dan melihat gambar 

visinya dari Roh Kudus.  

 Bagi anda yang mengalami masalah 

seperti Abraham (belum mempunyai 

keturunan), gambar visi seperti apa yang 

anda lihat dalam hati anda?! Apakah anda 

bisa melihat bintag di langit itu, apakah anda 

bisa melihat istri anda hamil, apakah anda 

bisa melihat bayi itu dilahirkan, apakah anda 

bisa mendengar suara tawa dari anak-anak 

anda bermain dengan riang gembira di 

rumah anda?! Atau sebaliknya?! Ini yang 

akan menentukan bagaimana kuasa Allah 
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akan bekerja dalam hidup anda. 

 Bagi anda yang belum punya rumah, 

gambar visi seperti apa yang anda lihat 

dalam roh anda?! Apakah anda sudah bisa 

melihat rumah yang Tuhan berikan untuk 

anak, berapa lantai, berapa kamar, 

warnanya, modelnya, dst. Atau jangan-

jangan sebalikya, yang kita lihat adalah tidak 

mungkin kita bisa bayar DP nya, rasanya 

mustahil kita bisa punya rumah sendiri, dst. 

Dengarkan baik-baik, hidup kita tidak akan 

berbeda jauh dari gambar visi yang kita lihat 

dalam hati kita. 

 Bagi anda yang sedang berada dalam 

kegelapan di pekerjaan dan keuangan 

anda, masa depan seperti apa yang anda 

lihat? Apakah anda bisa melihat diri anda 

diberkati dan disertai oleh Tuhan, apakah 

engkau bisa melihat bahwa Tuhan 

membawa engkau dari kemuliaan pada 

kemuliaan, apakah anda bisa melihat apa 

saja yang dikerjakan tangan anda dibuat 

berhasil oleh Tuhan, apakah anda bisa 

melihat anda hidup dalam berkat dan 

kelimpahan?! Atau sebaliknya, yang anda 

lihat adalah masa depanmu suram, hidupmu 

tidak punya pengharapan, tidak ada orang 
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yang mau peduli dan menolong anda, tidak 

ada yang merekomendasikan dan membuka 

jalan bagi anda, dst?! Hati-hati dengan 

gambar visi yang anda lihat, sebab itulah 

masa depanmu! 

 Kesaksian: Pdt Yonggi Cho mengatakan 

bahwa pertumbuhan gereja dimulai dari 

gambar visi yang kita lihat dalam hati kita.  

- Setiap kali dia mampu melihatnya dalam 

hatinya, dia akan mulai menghidupi visi 

tersebut siang dan malam.  

- Visi itu haruslah menjadi realita dalam 

rohnya terlebih dahulu, sebelum visi itu 

bisa dimanifestasikan menjadi realita  

secara jasmani yang bisa dilihat oleh 

orang lain.  

d. JADI MENGIMAJINASIKAN VISI ITU 

MEMPUNYAI KUASA MENCIPTA YANG 

SANGAT DAHSYAT. 

 Bukan hanya imajinasi tentang visi yang 

positif, tapi juga imajinasi tentang 

gambaran / bayangan / visi yang 

negatifpun punya kuasa yang sangat besar. 

Itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati 

dengan apa yang kita imajinasikan dalam roh 

/ hati kita. 
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 Matius 5:28  Tetapi Aku berkata kepadamu: 

Setiap orang yang memandang perempuan 

serta menginginkannya, sudah berzinah 

dengan dia di dalam hatinya. 

 1 Yohanes 3:15a  Setiap orang yang 

membenci saudaranya, adalah seorang 

pembunuh manusia… 

 Markus 11:24   Karena itu Aku berkata 

kepadamu: apa saja yang kamu minta dan 

doakan, percayalah bahwa kamu telah 

menerimanya, maka hal itu akan diberikan 

kepadamu. 

 Orang-orang hebat seperti Ps Yonggi Cho 

dan Ps EA Adeboye, serta nama-nama 

luarbiasa yang tercatat dalam Firman Tuhan, 

bukan sekedar memahami rahasia 

kebenaran ini, tapi sungguh-sungguh 

menghidupi rahasia kebenaran ini setiap 

hari dalam hidup mereka. Inilah yang 

membuat kuasa Allah bekerja dengan 

dahsyat sehingga apa yang tadinya mereka 

lihat dalam gambar visi mereka, sekarang 

menjadi realita jasmani mereka. 

 OLEH KARENA ITU, SAYA AJAK JEMAAT 

KELUARGA ALLAH MELIHAT: BANJIR 

MUJIZAT LEBIH DAHSYAT DI GEREJA 



Outline Kotbah Minggu, 19 Mei 2019 – Spirit Man Activation #3 

 7 of 18 

KITA! BANJIR BERKAT TUHAN 

LIMPAHKAN! BANJIR JIWA-JIWA 

SEMAKIN LUARBIASA! 1 JUTA JIWA 

DISELAMATKAN! PONDOK DAUD DAN 

IBADAH MINGGU KEBANJIRAN JIWA-

JIWA YANG MENGALAMI LAWATAN 

ALLAH YANG LUARBIASA! 

 Kesaksian:  

 

II. LIHATLAH GAMBAR VISIMU MELALUI 

FIRMAN ALLAH. 

a. Yang menjadi masalah adalah kita hidup di 

dunia yang gelap dan negatif, sehingga 

secara natural, kita cenderung melihatnya 

hal-hal yang negatif dan sukar melihat 

gambar visi yang positif tentang hidup dan 

masa depan kita.  

 Banyak orang pesimis terhadap masa 

depannya: seolah tidak ada harapan dan 

semuanya gelap.  

 Sadarilah bahwa ini adalah gambar visi 

yang sangat berbahaya kalau terus-

menerus kita imajinasikan dan kita lihat 

dalam diri kita. Sebab GAMBAR VISI YANG 

NEGATIF SEPERTI INILAH YANG AKAN 

MENARIK KUASA KEGELAPAN UNTUK 
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BEKERJA DAN MEMBUAT APA YANG 

NEGATIF ITU MENJADI REALITA DALAM 

HIDUP KITA.  

b. Itu sebabnya penting sekali kita melihat 

gambar visi yang benar melalui Firman 

Allah! 

 Mazmur 119:105  Firman-Mu itu pelita bagi 

kakiku dan terang bagi jalanku. 

 Anda yang merasa masa depanmu suram, 

hari inilah lihatlah terang itu di Yeremia 

29:11 (Sebab Aku ini mengetahui 

rancangan-rancangan apa yang ada pada-

Ku mengenai kamu, demikianlah firman 

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera 

dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 

memberikan kepadamu hari depan yang 

penuh harapan.) 

 Anda yang sedang sakit, lihatlah terang 

itu di Matius 8:16-17 (16 Menjelang malam 

dibawalah kepada Yesus banyak orang yang 

kerasukan setan dan dengan sepatah kata 

Yesus mengusir roh-roh itu dan 

menyembuhkan orang-orang yang 

menderita sakit. 17 Hal itu terjadi supaya 

genaplah firman yang disampaikan oleh nabi 

Yesaya: "Dialah yang memikul kelemahan 
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kita dan menanggung penyakit kita.”) 

 Anda yang mengalami stagnasi, semua 

pintu tertutup, bahkan kemunduran, 

lihatlah terang itu di Ulangan 28:13  

(TUHAN akan mengangkat engkau menjadi 

kepala dan bukan menjadi ekor, engkau 

akan tetap naik dan bukan turun, apabila 

engkau mendengarkan perintah TUHAN, 

Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini 

kaulakukan dengan setia,) 

 Dst. 

c. Pertanyaannya: Sudahkan anda melihat 

terang itu?! Bisakah anda 

mengimajinasikan gambar visi dari Firman 

Allah itu?! 

 Sanggupkah anda dalam roh anda bahwa 

anda sudah sembuh, sudah sehat sudah 

berjalan, sudah beraktivitas dengan normal, 

memakai tubuh anda melayani dan 

memuliakan Allah?! 

d. Sadarilah bahwa FIRMAN ALLAH PUNYA 

KUASA YANG SANGAT BESAR UNTUK 

MENCIPTAKAN SEGALA SESUATU! 

 Yohanes 1:1-4   1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah. 2 Ia pada 
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mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan 

tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah 

jadi dari segala yang telah dijadikan. 4 

Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah 

terang manusia. 

e. Itu sebabnya saya ajak anda untuk 

MENGAKTIVASI MANUSIA ROH ANDA 

DENGAN CARA MENGIMAJINASIKAN 

FIRMAN YANG KITA BACA SAMPAI KITA 

BISA MELIHAT DAN MENGIMAJINASIKAN 

GAMBAR VISI YANG ROH KUDUS BERIKAN 

kepada kita!!! BAGAIMANA CARANYA? 

1. ISI DIRI ANDA DENGAN FIRMAN ALLAH! 

 Baca Firman Tuhan 3 pasal setiap hari! 

(Ini jauh lebih ringan daripada pesan WA 

yang anda baca tiap hari, berita yang anda 

baca tiap hari, sosmed yang anda lihat tiap 

hari). Sadarilah bahwa terang itu harus 

cukup besar supaya bisa menerangi 

seluruh hidup kita. 

 Langganan dan ikuti REKA (Renungan 

Keluarga Allah) dari gereja kita. 

 Dengarkan dan tangkap pesan rhema 

dari khotbah setiap minggu di gereja 

kita! 
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2. RENUNGKAN FIRMAN YANG KITA 

TERIMA ITU SIANG DAN MALAM DALAM 

ROH KITA! 

 Semua gambar kita yang tidak cocok 

dengan Firman harus diubah. Kalau 

gambar yang kita lihat jelek, ubah 

gambar itu dengan Firman. 

 Semuanya ini dimulai dengan 

merenungkan Firman Allah siang dan 

malam untuk menemukan terang itu! 

Melihat terang itu! 

 Terus konsisten, tidak menyimpang ke 

kanan atau ke kiri dari gambar terang 

Firman Tuhan itu! Tidak peduli apapun 

situasi dan kondisi jasmani kita, tapi 

mata rohani kita tetap melihat terang 

Firman itu.  

3. LEPASKAN KUASA ALLAH MELALUI DOA 

PROFETIK DAN BAHASA ROH UNTUK 

MENJADIKAN GAMBAR VISI TERSEBUT 

SETIAP HARI PADA SAAT-SAAT TEDUH 

PRIBADI DAN PONDOK DAUD.   

 JADI DALAM PERENUNGAN FIRMAN 

SETIAP HARINYA, LIHATLAH GAMBAR 

VISI ITU, KEMUDIAN LAKUKAN DOA 

PROFETIK DENGAN 
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MENDEKLARASIKAN PERKATAAN-

PERKATAAN PROFETIK ANDA, DAN 

KEMUDIAN BAHASA ROHLAH UNTUK 

MENJADIKAN GAMBAR VISI 

TERSEBUT. LAKUKANLAH HAL 

TERSEBUT BERULANG-ULANG UNTUK 

MENUBUATKAN SUPAYA GAMBAR 

VISI ITU MENJADI REALITA DALAM 

HIDUP KITA. 

 Lakukan itu bukan dengan lemas, bukan 

dengan suara yang lemah, bukan dengan 

roh yang putus asa. Sebaliknya, lakukan itu 

dengan iman, keberanian, roh yang 

berkobar-kobar! 

 Sadarilah bahwa kuasa Allah sudah ada di 

dalam diri anda! Ketahuilah bahwa Otoritas 

Ilahi sudah Tuhan berikan kepada anda! 

Jadi pergunakan kuasa dan otoritas itu 

dengan iman dan keberanian yang besar. 

 Kesaksian:  

 

III. GUNAKAN IMAN UNTUK MELEPASKAN 

KUASA MENCIPTA. 

a. Kita harus mengerti bahwa IMANLAH YANG 

AKAN MENGAKTIFKAN KUASA ALLAH 

UNTUK BEKERJA sehingga gambar visi yang 
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kita lihat dan deklarasikan itu bisa sungguh-

sungguh menjadi realitas jasmani kita.  

 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. 

 Coba anda perhatikan baik-baik Rahasia 

Mujizat yang diajarikan Tuhan Yesus ini: 

1. Kita harus bisa melihat gunung itu 

pindah dari sini ke sana (ini gambar 

visinya). Kita perlu menggunakan 

imajiasi kita untuk melihat visi dari Roh 

Kudus. Begitu kita mendapatkan gabar 

visi dari RK itu, kita perlu 

mempertahankannya dan 

memperjelasnya; 

2. Kemudian kita harus 

memperkatakannya dengan Doa 

Profetik! - memerintahkannya, 

mendoakannya, mendeklarasikannya, 

memperjuangkanya, mengerjakannya, 

menghidupinya siang dalam malam (Doa 

Profetik dan Bahasa Roh) 
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3. Pastikan hati kita tidak bimbang, 

tetapi percaya! (Ini adalah syarat yang 

harus terpenuhi untuk mujizat terjadi! 

Jangan sampai kita melewatkan yang 

satu ini! Pastikan ada iman yang kokoh 

di hati anda, maka kuasa Allah akan 

bekerja dan mujizat terjadi!) 

b. SALAH SATU ALASAN MENGAPA KITA 

MEMERLUKAN IMAN ADALAH KARENA 

KITA AKAN MENGHADAPI PERLAWANAN 

DARI IBLIS.  

 Sadarilah kalau anda sudah mendapatkan 

gambar visi dari Roh Kudus dan kemudian 

melepaskan kuasa Allah untuk menjadikan 

gambar visi tersebut menjadi realita, bukan 

berarti Iblis akan tinggal diam dan 

membiarkan anda mendapatkan 

kesembuhan / kemenangan / mujizat / 

berkat / dst itu begitu saja dengan 

mudahnya. 

 Seringkali justru Iblis akan melakukan 

perlawanan dengan sengit, Iblis akan 

berusaha untuk mengalihkan perhatian kita, 

Iblis akan membuat kita mempertanyakan 

apakah gambar visi yang kita lihat itu 

memang benar-benar dari Tuhan atau tidak, 

Iblis akan berusaha dengan segala cara 
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untuk membuat kita menyerah. 

 Itu sebabnya kita memerlukan iman!!! - 

butuh iman dari pihak kita untuk bertahan di 

tengah serangan Iblis, butuh iman untuk 

tetap berdiri kokoh memegang visi yang dari 

Tuhan sekalipun tidak ada dasar secara 

manusia untuk kita berharap, butuh iman 

untuk melawan dan mematahkan serangan 

Iblis, butuh iman untuk menerobos dan 

mengalami kemenangan yang gilang 

gemilang.  

c. Waktu Musa berkata-kata pada Firaun untuk 

membebaskan Bangsa Israel dari 

perbudakan Mesir, tidak semuanya 

langsung terjadi seperti yang diharapkan 

Musa.  

 Sebaliknya, Musa harus menghadapi 

ancaman, tantangan, serangan, tekanan 

Firaun dan segenap kekuatan Mesir untuk 

mematahkan perjuangannya. Bangsa Israel 

bukannya bebas, tapi malah ditindas 

sehingga lebih menderita. Musa bukannya 

dianggap pahlawan, malahan diolok-olok 

dan dipersalahkan. 

 Tapi Musa tidak menyerah dalam 

peperangan rohani itu; sebaliknya Musa 
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terus konsisten berjalan dalam kuasa 

Allah dan menghancurkan semua 

kekuatan Mesir itu, sampai akhirnya 

mereka tidak sanggup lagi menahannya 

dan bertekuk lutut. 

 Saat itulah Bangsa Israel mengalami 

kelepasan, kelegaan, dan kemenangan 

yang luarbiasa.  

d. Waktu Tuhan Yesus mendengar bahwa 

Lazarus sakit keras, Tuhan Yesus 

mendeklarasikan penyakit itu tidak akan 

membawa kematian.  

 Akan tetapi apa yang terjadi? Penyakit itu 

malah menerkam, merenggut nyawa dan 

membawa kematian pada Lazarus. 

 Yang luarbiasa adalah iman Tuhan Yesus 

tidak bimbang hatinya, tidak goyah sama 

sekali, tetapi percaya! 

 Ternyata Yesuspun juga harus melalui 

ujian iman seperti ini: Saat dia sudah 

mendeklarasikan perkataan profetik bahwa 

penyakit itu tidak akan membawa kematian, 

yang terjadi adalah Lazarus mati! Yang 

luarbiasa Yesus tidak panik, Yesus tidak 

down, Yesus tidak menjadi lemas ketika 

mengetahui hal itu. Imannya sama sekali 
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tidak bergeming! Tidak bimbang hatinya, 

tetapi percaya! Berarti Yesus memenuhi 

persyaratan untuk memindahkan 

gunung itu! 

 Itu sebabnya kuasa Allah bekerja lebih 

dahsyat dan mujizat yang lebih besar terjadi: 

Bukan Lazarus yang sakit disembuhkan, 

tapi Lazarus yang mati dibangkitkan! 

 Jadi rahasia mujizat itu adalah iman - 

asal tidak bimbang hatinya, tetapi 

percaya! 

e. Itu sebabnya ketika anda mulai 

mengaktivasi manusia roh anda dan 

menggunakan kuasa mencipta, jangan 

heran kalau anda menghadapi tantangan 

dan serangan dari Iblis; milikilah iman yang 

kokoh!: 

 Kalau anda berkata di dalam nama Yesus, 

‘aku sembuh!’, maka jangan heran kalau 

Iblis berusaha berbagai macam cara untuk 

menantang anda sehingga keadaan anda 

bukannya membaik malahan memburuk. 

Dalam kondisi seperti ini, jangan pernah 

mau mempertanyakan ulang apakah 

gambar visi dan rhema dari Tuhan itu benar 

atau salah. Ingat baik-baik perkataan Tuhan 
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Yesus: asal tidak bimbang hatinya tetapi 

percaya! Berdirilah dengan kokoh dalam 

iman anda! Maka kuasa Allah akan bekerja 

dengan dashyat dan mujizat terjadi.  

 Demikian pula halnya dalam perjuanga kita 

untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk 

pemulihan keluarga kita, untuk mengubah 

kegagalan menjadi keberhasilan dalam 

pekerjaan dan keuangan kita, dst. 

Berdirilah kokoh dalam iman! Sebab 

Yesus berkata: asal tidak bimbang tetapi 

percaya bahwa apa yang dikatakannya 

itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi 

baginya. 

 Kesaksian: 

 

PENUTUP:  

Saat kita mau terus belajar untuk mengaktivasi 

manusia roh kita, maka kita akan mempunyai kuasa 

untuk menciptakan atau membentuk masa depan 

kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita.   


