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MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #3 

MUJIZAT UNTUK PEMULIHAN KELUARGA #3 

USE PROPHETIC WORDS TO BUILD YOUR FAMILY 

GUNAKAN PERKATAAN PROFETIK 

UNTUK MEMBANGUN KELUARGAMU 

 

 

PEMBUKAAN 

Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua 

sebuah rahasia yang sangat penting untuk mengalami 

Mujizat Pemulihan Keluarga, yaitu: Gunakan Perkataan 

Profetik untuk Membangun Keluargamu!  

 

I. PERKATAAN PROFETIK BERKUASA UNTUK 

MENDATANGKAN MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA. 

Amsal 18:21  Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka 

menggemakannya, akan memakan buahnya. 

Sejak akhir tahun lalu, Tuhan sudah memberikan sebuah 

pewahyuan kepada gereja kita tentang Doa Profetik. 

Dan sejak saat itulah, tiba-tiba Tuhan bawa kita masuk 

dalam dimensi kuasa, sehingga doa-doa kita penuh 

dengan kuasa Allah dan kemudian Banjir Mujizat terjadi.  
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Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengingat 

kembali APA ARTINYA PERKATAAN PROFETIK? 

Dengan kata lain, Waktu kita mengucapkan PERKATAAN 

PROFETIK (BERNUBUAT), ARTINYA: KITA 

MEMPERKATAKAN SEBELUM HAL ITU TERJADI, DENGAN 

TUJUAN SUPAYA HAL ITU TERJADI! 

Saya percaya itulah juga yang Allah lakukan ketika Dia 

menciptakan dunia ini. 

PERKATAAN PROFETIK AKAN MEMBUAT YANG TIDAK 

ADA MENJADI ADA! 

Demikian pula, seharusnya kita berkata-kata di dalam 

keluarga kita sehingga Mujizat Pemulihan Keluarga bisa 

terjadi.  

Yang menjadi masalah adalah kebanyakan orang belum 

menggunakan Perkataan Profetik untuk membangun 

keluarganya.  

Sebagian besar orang hanya menggunakan 

perkataannya untuk menjelaskan apa yang kita lihat dan 

rasakan di keluarga kita.  

HANYA KETIKA KITA TAHU BAGAIMANA 

MENGGUNAKAN PERKATAAN PROFETIK DALAM 

KELUARGA KITA, MAKA KITA AKAN MELIHAT KUASA 

ALLAH BEKERJA UNTUK MENDATANGKAN MUJIZAT 

PEMULIHAN KELUARGA.  
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Efesus 4:29  Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 

mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk 

membangun, di mana perlu, supaya mereka yang 

mendengarnya, beroleh kasih karunia. 

Dalam Alkitab Bahasa Inggris KJV, ‘Perkataan kotor’ 

diterjemahkan sebagai ‘corrupt communication’; 

artinya: perkataan kotor/perkataan jahat/perkataan 

yang merusak/perkataan yang memperburuk. (Dalam 

Alkitab bahasa aslinyapun punya arti yang sama). 

Jadi sekalipun kita merasa istri kita keterlaluan, suami 

kita kasar, orang tua kita sewenang-wenang, anak-anak 

kita suka memberontak, inilah nasehat Firman Tuhan:  

JANGAN GUNAKAN PERKATAAN UNTUK 

MEMPERBURUK KEADAAN! 

Sebaliknya, PAKAILAH PERKATAAN YANG BAIK UNTUK 

MEMBANGUN, MEMPERBAIKI, MEMPERCANTIK, 

MEMPERINDAH! Mengapa?  

 

II. KAPAN KITA MENGGUNAKAN PERKATAAN 

PROFETIK UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KITA? 

1. GUNAKAN PERKATAAN PROFETIK BAGI KELUARGA 

DI DALAM DOA.  
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Segala sesuatu dimulai dari doa terlebih dahulu: Kalau 

anda ingin melihat Mujizat Pemulihan Keluarga terjadi, 

maka berdoalah! 

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. 

Itu sebabnya mulai sekarang jangan cuman naikan doa 

permohonan, naik level-lah, setelah menaikan doa 

permohonan, masuk dalam Ucapan Profetik. Doa 

permohonan, itu baik, itu awal; tapi setelah itu 

NUBUATKAN sampai itu JADI!!  

Kuncinya adalah KONSISTEN!!! 

Galatia 6:9  Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, 

karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 

menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 

2. GUNAKAN PERKATAAN PROFETIK BAGI KELUARGA 

DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI.  

Tidak cukup menggunakan perkataan profetik dalam 

doa saja, kita juga harus belajar menggunakan 

perkataan profetik ini dalam percakapan sehari-hari 

dengan keluarga kita.  

Jangan sampai, di satu sisi, kita doa profetik yang baik 

bagi keluarga kita; tapi di sisi lain, ketika berbicara 
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dalam percakapan sehari-hari, perkataan kita malah 

justru sebaliknya: negatif, menghakimi, mengkritik, 

menyindir, melemahkan, dst.  

DOA PROFETIK DAN PERKATAAN PROFETIK DALAM 

PERCAKAPAN SEHARI-HARI KITA HARUSLAH SEARAH 

DAN SEJALAN.  

Pertanyaannya: Bagaimana cara menggunakan 

Perkataan Profetik dalam percakapan sehari-hari 

dengan keluarga kita? 

 

III. BAGAIMANA CARA MENGGUNAKAN PERKATAAN 

PROFETIK DALAM PERCAKAPAN SEHARI-HARI 

DENGAN KELUARGA KITA? 

1. PERKATAAN PUJIAN.  

Perkataan Pujian adalah satu jenis Perkataan Profetik 

yang sangat besar kuasanya. 

Dengan kata-kata pujian, kita bisa membangun rasa 

percaya diri yang sehat dalam diri anak-anak kita. 

Dengan kata-kata pujian, kita bisa membuat pasangan 

kita termotivasi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih 

baik dan lebih dewasa.  
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Dengan kata-kata pujian, maka kita bisa membuat 

hubungan kita dengan orang tua kita menjadi lebih 

indah.  

Dengan kata-kata pujian, maka rasa kasih sayang dalam 

keluarga akan dipertebal. 

Sebaliknya kalau kita sukanya mencemoooh, 

merendahkan, dan menghakimi, maka jangan heran 

kalau keluarga kita jadi bermasalah. 

Orang tua yang cara bicaranya adalah mencemooh dan 

menghakimi anak-anaknya, biasanya akan 

menumbuhkan anak yang minder, gambar dirinya salah, 

bahkan anak yang penuh dengan dendam dan amarah. 

Suami yang sudah merendahkan dan menyalah-

nyalahkan istrinya, bisa dipastikan punya istri yang tidak 

bahagia, tidak puas, bahkan bisa juga istri yang ganti 

membalas suaminya dengan perkataan-perkataan yang 

merendahkan.  

Istri yang suka mencemooh dan membanding-

bandingkan suaminya dengan orang lain, biasanya 

hanya membuat suaminya lebih patah semangat, 

semakin tidak berprestasi dalam pekerjaannya, 

termotivasi untuk cari wanita lain, atau balas marah dan 

mencemooh istrinya.  

Jadi hindari kata-kata seperti berikut ini:  
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- “Kamu tidak berguna!” 

- “Kamu bodoh” 

- “Ini semua salahmu!” 

- “Kamu jelek” 

- “Dia itu payah!” 

- “Seleranya rendah” 

- “Hai monyet! ….. 

 

Perkataan Cemooh seperti itu punya dampak yang 

sangat merusak: 

Amsal 25:18  Orang yang bersaksi dusta terhadap 

sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau 

panah yang tajam. 

Proverbs 25:18 “Telling lies about others is as harmful 

as hitting them with an ax, wounding them with a 

sword, or shooting them with a sharp arrow.”  

Pada intinya, tidak ada orang yang suka untuk 

dicemooh, dihina, dan dihakimi. Sebaliknya, semua 

orang suka menerima kata-kata pujian yang 

disampaikan dengan tulus.  

Sadarilah bahwa sejelek-jeleknya istri anda, pasti ada 

kelebihannya. 
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Sadari juga bahwa selemah-lemahnya suami anda, pasti 

ada sisi positifnya. 

Sekurang-kurangnya anak anda atau orang tua anda, 

pasti ada kebaikannya juga. 

***Kalau kita berkata bahwa keluarga kita tidak 

mempunyai sisi baik atau sisi positif apapun, 

sebenarnya kitalah yang belum mampu melihat. Itu 

sebabnya berdoalah supaya Roh Kudus membukakan 

mata rohani kita supaya kita bisa melihat sisi yang baik 

dari pasangan kita, sisi positif dari orang tua kita, 

kelebihan anak-anak kita; sehingga kita bisa 

memberikan kata-kata pujian yang tepat dengan tulus. 

Jadi mulai pakai Perkataan Pujian ini sebagai Perkataan 

Profetik bagi keluarga anda: 

Kalau anda mau menggunakan Perkataan Pujian seperti 

ini, maka jangan heran kalau Tuhan mulai bekerja dalam 

keluarga anda, dan Mujizat Pemulihan Keluarga terjadi! 

 

2. PERKATAAN LEMBUT. 

Kita harus mengerti bahwa Perkataan Lembut adalah 

satu bentuk Perkataan Profetik yang sangat powerful 

dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga kita.  
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Tolong perhatikan baik-baik: Di sinilah letak perbedaan 

Doa Profetik pribadi kita bagi keluarga, dibandingkan 

dengan Perkataan Profetik dalam Percakapan sehari-

hari dengan keluarga kita. 

KALAU KITA DOA PROFETIK, KITA HARUS BERANI 

MENUBUATKAN DAN MEMPERKATAKAN DENGAN 

KUAT DAN TEGAS. 

SEDANGKAN DALAM PERKATAAN PROFETIK, MAKA KITA 

HARUS BISA BERKATA-KATA DENGAN KELUARGA KITA 

SECARA LEMBUT. 

Amsal 15:1  Jawaban yang lemah lembut meredakan 

kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 

membangkitkan marah.  

Ini adalah seni berbicara pertama yang kita perlu 

kembangkan dalam komunikasi kita dengan keluarga 

kita, yaitu: berbicara yang lembut.  

Sebaliknya kalau kita bicara dengan nada yang pedas, 

kasar, dan emosional, maka dalam sekejabpun suasana 

pembicaraan bisa menjadi rusak. 

Apakah anda pernah mengalami saat anda bertanya 

baik-baik pada seseorang, terus kemudian dia bicaranya 

membentak-bentak kepada kita? Apa respon kita? Kita 

pasti jadi jengkel.  
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Demikian juga kalau kita bicara dengan nada yang nggak 

enak dengan pasangan atau orang tua atau kakak kita, 

jangan heran kalau mereka menjadi marah balik sama 

kita: suami kita akan bangkit amarahnya, istri kita akan 

uring-uringan, anak-anak kita akan sakit hati, orang tua 

kita akan kecewa. 

Maksud yang sama… pembicaraan yang sama… orang 

yang sama…, tapi kalau cara bicaranya pedas, pasti 

suasana jadi tidak enak, kesalahpahaman dan 

pertengkaran mudah sekali terjadi.  

Bahkan niat baik yang disampaikan dengan cara yang 

nggak enakpun, biasanya akan diresponi juga dengan 

kejengkelan dan kemarahan. Bukan karena niatnya, tapi 

karena seni berbicaranya yang salah.  

Hal ini terjadi bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga 

di tempat kerja, di kampus, di lingkungan tempat 

tinggal, bahkan di gereja sekalipun. 

Itu sebabnya sekalipun anda mempunyai pembawaan 

berbicara yang keras atau sekalipun hati anda sedang 

jengkel, belajarlah seni berbicara dengan lembut, maka 

anda akan menikmati hubungan keluarga yang lebih 

baik.  

Amsal 16:24  Perkataan yang menyenangkan adalah 

seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi 

tulang-tulang. 
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3. PERKATAAN KASIH. 

Perkataan kasih adalah satu bentuk Perkataan Profetik 

yang paling besar kuasanya untuk membawa pemulihan 

bagi keluarga anda! 

Kolose 4:6a  Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh 

kasih, jangan hambar… 

Ternyata kita perlu mengisi perkataan kita dengan ‘kata-

kata kasih’ sehingga perkataan kita bisa terasa manis di 

telinga keluarga kita yang mendengarkan. Tanpa ‘kata-

kata kasih’, maka hubungan bisa menjadi hambar.  

SADARILAH BAHWA MEMPERKATAKAN PERKATAAN 

KASIH “I LOVE YOU” SECARA RUTIN PUNYA KUASA YANG 

SANGAT BESAR UNTUK MEMBUAT KELUARGA 

MANAPUN BERUBAH MENJADI KELUARGA YANG 

HARMONIS DAN BAHAGIA.  

Di saat kita merasa happy, kita berkata: “I love you”. Di 

saat kita nggak enak hatipun, kita tetap berkata “I love 

you” 

Kalau kita komit untuk melakukan seperti itu, maka 

anda akan melihat sendiri bagaimana kuasa kasih akan 

bekerja secara dramatis untuk memulihkan dan 

membangun keluarga anda! 

Inilah kuasa kasih! Inilah kuasa yang sanggup 

mendatangkan Mujizat Pemulihan Keluarga! 
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PENUTUP: 

Saat kita terus belajar membangun keluarga kita dengan 

memperkatakan perkataan profetik, maka kuasa dan 

mujizat Tuhan yang luarbiasa itu akan dinyatakanNya 

dalam keluarga kita, setiap janji dan firmanNya jadi atas 

hidup kita dan keluarga kita.   

 

 


