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MENCIPTAKAN SUASANA UNTUK TERJADINYA MUJIZAT &ndash; Create The Atmosphere For Creative Miracle
&ldquo;Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaanpekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada
Bapa;&rdquo; (Yoh 14:12)

&ldquo;Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk
mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat.&rdquo; (Kis 14:3)
Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan
kekuasaan dan karena Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya. (Ibr 2:4)
Ada 3 hal dasar yang membantu kita untuk menciptakan suasana untuk terjadinya mujizat :
1.
DOA, PUJIAN DAN PENYEMBAHAN &ndash; Pray, Praise and Worship HIM Unceasingly
- Suasana terjadinya mujizat tentunya tidak lepas dengan yang namanya datangnya hadirat TUHAN dan hadirat
TUHAN tidak lepas dari doa, pujian dan penyembahan, sebab TUHAN hadir dan bersemayam diatas doa, pujian dan
penyembahan umat-Nya.
&ldquo;Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan
membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan
terlepaslah belenggu mereka semua.&rdquo; (Kis 16:24-26)
- Orang-orang yang tidak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan adalah orang-orang yang tanpa mereka sadari
membuat dirinya untuk tidak pernah menerima apapun dari surga termasuk juga mujizat-mujizat yang diperlukan.
Karena itu janganlah kita henti-hentinya untuk memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan untuk menciptakan
atmosfir surgawi yang mendatangkan mujizat karena keintiman kita dengan TUHAN YESUS.
&ldquo;Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.&rdquo; (Yak 4:2b).
2.

PERKATAKAN FIRMAN dan JANJI-JANJI TUHAN &ndash; Standing On The Promises of God

Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahwasanya seperti yang kamu katakan
di hadapan-Ku, demikianlah akan Kulakukan kepadamu. (Bilangan 14:28)
- Ø Menciptakan suasana untuk terjadinya mujizat tidak terlepas dari memperkatakan janji-janji TUHAN yang tertulis
dalam FirmanNya, perkataan-perkataan yang memberkati serta perkataan-perkataan yang keluar dari iman kita.
Contoh :
- Setiap pagi memperkatakan : Aku memiliki jantung, paru-paru, ginjal, dll yang sehat dalam nama TUHAN YESUS
karena Ia telah menanggung segala macam penyakit dan kelemahan tubuhku diatas kayu salib.
- Setiap pagi ketika bangun tidur bersorak-sorailah dan perkatakan dengan bersuara : Dalam nama Yesus aku
menyatakan hari ini adalah hari mujizat bagiku, hari kemenanganku, hari terobosanku. Aku menerima mujizat yang aku
nantikan, aku meraih kemenangan, aku menerima terobosanku dengan iman di dalam darah Anak Domba yang telah
menghancurkan segala pekerjaan iblis di bawah kakiku.
- Janganlah bersungut-sungut dan berkata-kata hal-hal yang negatif pada saat engkau melihat janji Tuhan belum
terjadi dalam hidupmu, tetapi ingatlah : &ldquo;Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi
renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.&rdquo; (Yosua 1:8)
- Janganlah rasa takut dan kekhawatiran mendominasi pikiran dan perkataanmu : "Karena itu Aku berkata kepadamu:
Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih
penting dari pada pakaian? (Matius 6:25)
Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? (Matius
6:27)
3.

JAGA HATI

Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. (Amsal 4:23)
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- Jikalau engkau sungguh ingin melihat dan mengalami kebaikan Tuhan termasuk mujizat-mujizat yang engkau
rindukan maka salah satu hal yang krusial adalah untuk Menjaga hatimu baik-baik!!! Untuk terjadinya mujizat kita
harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan penuh!!! Karena suasana hatimu menentukan.
- Jagalah hati kita dari kesombongan, dari sakit hati, dari kepahitan, kekecewaan dan kemarahan dari dendam, dari
keputus-asaan, dari tawar hati dan kasih mula-mula yang padam, juga dari segala rasa khawatir, bimbang dan keraguan
yang merupakan wujud dari ketidak-percayaan bahwa Ia pasti akan menjawab segala permohonan kita dalam
kebaikanNya.
- Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang; sebab
mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada TUHAN dan
lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena TUHAN; maka Ia akan
memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. (Mzm 37:1-4)

Tuhan Yesus Memberkati,
Joel Harahap
Sumber: http://www.im-777.com/artikel/visi/menciptakan-suasana-untuk-terjadinya-mujizat

http://www.kumpulankotbah.com

Generated: 22 June, 2017, 17:58

