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GOD BLESS 
AMERICA

KUASA PERKATAAN

KUASA MENCIPTA

Ayat bacaan : Kejadian 1 : 1 – 25

Ayat kunci : Roma 4 : 17 : … dan yang 
menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak 
ada menjadi ada.

Pada waktu penciptaan, pada mulanya yang 
ada hanyalah kegelapan meliputi bumi. Lalu 
Tuhan katakan kepada kegelapan itu “Jadilah 
Terang”. Lalu terang itu jadi. Kemudian Tuhan 
katakan “Jadilah cakarawala/langit” lalu langit 
itu jadi. Demikian seterusnya penciptaan yang 
terjadi. Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya 
dengan perkataanNya. Tuhan berfirman maka 
segala sesuatunya terjadi. Sungguh dasyat. 
Dan hal inipun akan terjadi di dalam kehidupan 
kita. Sejak kita lahir baru dan menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat kita, maka Roh 
KudusNya tinggal di dalam hati kita. Berarti 
apabila kita mengucapkan firman Tuhan, Roh 
Kudus yang di dalam kita juga ikut mengucapkan 
firman itu sehingga terjadilah apa yang kita 
ucapkan itu. Kuasa penciptaan ada di dalam 
mulut kita. Apapun firman yang kita ucapkan 
akan terjadi bahkan apa yang tidak ada melalui 
deklarasi firman kita menjadi ada. 

Dengan mendeklarasikan firmanNya kita 
dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak 
ada menjadi ada

Deklarasi  :  Yosua 1 : 8 : 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 

Tindakan : Hari ini saya akan banyak 
berdoa di dalam Roh sampai saya 
merasakan dipenuhi kembali dengan 
RohNya, dan saya akan mendeklarasikan 
firmanNya bersama dengan Roh Kudus 
yang ada di dalam saya

Doa Hari Ini : Saya akan menaikan doa-
doa syafaat bagi Amerika yang merayakan 
Independence Day hari ini.
Catatan:

SENINMINGGU

SABTU

USIR IBLIS DENGAN PERKATAAN FIRMAN

Ayat bacaan : Matius 4 : 1 – 11

Ayat kunci : Matius 4 : 10 : Maka berkatalah 
Yesus kepadanya: “Enyahlah, Iblis! Sebab ada 
tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, 
Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau 
berbakti !”

Kita sudah belajar selama 2 hari terakhir bahwa 
kuasa deklarasi firman itu dasyat. Melalui firman 
yang kita ucapkan dengan iman maka apa yang 
kita firmankan akan terjadi (malaikat bekerja 
untuk melaksanakan firman tersebut) selain itu 
penciptaanpun terjadi. Hari ini kita belajar kembali 
kuasa dari deklarasi firman ini, yaitu iblis akan lari 
dari kehidupan kita. Pada waktu Yesus dicobai 
iblis, Ia dengan tegas mengusir iblis dengan 
mendeklarasikan firman Tuhan, ayat 10. Lalu iblis 
segera meninggalkan Dia dan malaikat-malaikat 
datang melayani Dia. Lawanlah iblis dengan iman 
yang teguh dan firman Tuhan yang diserukan, 
Efesus 6 : 17-18, maka ia tidak akan dapat 
menjamah hidup kita lagi. Perkatakan terus, 
bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, yang 
telah dimeteraikan dengan darahNya sehingga 
iblis tidak dapat mendekat kepada kita untuk 
selama-lamanya   

Sumber : Ps. Juliet Pranoto

MENGAPA DEKLARASI ?

Ayat bacaan : Roma 10 : 8-10, 17 

Ayat kunci : Roma 10 : 17 : Jadi, iman timbul 
dari pendengaran, dan pendengaran oleh 
firman Kristus

Mengapa kita perlu untuk memperkatakan / 
mendeklarasikan firman Tuhan ? Jawabannya 
adalah pada waktu kita melakukannya 
maka firman yang kita ucapkan itu akan 
membangkitkan iman kita, ayat 8 dan 
10. Pada waktu iman kita bangkit maka 
mujizat akan terjadi. Jangan malu-malu 
untuk memperkatakan firman Tuhan dan 
memberkati hidup kita dengan perkataan-
perkataan firman Tuhan karena semua yang 
kita ucapkan itu akan digenapi. Minggu 
ini kita akan belajar mengenai pentingnya 
deklarasi firman Tuhan, bahwa ada kuasa di 
dalam perkataan kita. Kita akan praktekan 
hal ini bersama-sama sampai menjadi suatu 
kebiasaan (lifestyle) yang baik bagi kita. 
Kalau hari-hari ini iman kita sedang lemah, 
mari bangkitkan kembali dengan banyak 
memperkatakan firmanNya. Ingat kembali 

Jangan lawan iblis dengan kekuatan kita, lawan 
dia dengan pedang roh yaitu firman Tuhan

Deklarasi  :  Efesus 6 : 16-17 : dalam 
segala keadaan pergunakanlah perisai iman, 
sebab dengan perisai itu kamu akan dapat 
memadamkan semua panah api dari si jahat, 
dan terimalah ketopong keselamatan dan 
pedang Roh, yaitu firman Allah

Tindakan : Setiap hari saya akan membaca 
firmanNya dengan tekun, sampai firmanNya 
meresap dalam hati saya sehingga saya 
dapat memperkatakanNya di kala saya 
memerlukanNya

Doa : Saya akan berdoa bagi Pastors dan 
semua ministers yang melayani ibadah online 
hari ini.

                                                                             
                                    

janjiNya yang tertulis di dalam firmanNya dan 
mulai memperkatakan itu satu persatu bagi 
hidup kita. Latihlah iman kita dengan banyak 
memperkatakan firman Tuhan 

Deklarasi  : Roma 10 : 8 : … “Firman itu dekat 
kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di 
dalam hatimu.” Itulah firman iman …

Tindakan : Saya akan praktekan terus 
keintiman dengan Tuhan setiap hari, dengan 
banyak berdoa dan menyembah Tuhan, serta 
membaca firmanNya dan memperkatakanNya

Doa :  Saya akan berdoa bersama keluarga 
dan menyediakan waktu untuk fellowship 
bersama (quality time)

Catatan:
Catatan:



PERKATAKAN FIRMAN SETIAP WAKTU

Ayat bacaan : Ulangan 6 : 3 – 9

Ayat kunci : Ulangan 6 : 7 : haruslah engkau 
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya apabila engkau 
duduk di rumahmu, apabila engkau sedang 
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring 
dan apabila engkau bangun

Firman Tuhan di dalam Ulangan mengingatkan 
orang Israel bahwa mereka harus mengajarkan 
berulang-ulang firman Tuhan kepada anak-
anak mereka. Mereka harus membicarakannya 
setiap waktu, baik di rumah, di perjalanan, 
pada waktu hendak tidur, pada waktu pagi 
hari sesudah bagun tidur. Mereka harus 
mengikat firman menjadi tanda di tangan juga 
di dahinya. Mereka harus menuliskan itu di 
pintu rumahnya. Apa artinya bagi kita saat 
ini ? Artinya adalah biarlah firman Tuhan itu 
senantiasa berada di dalam hati kita. Kita 
tidak melupakannya, kita memperkatakannya 
berulang-ulang setiap waktu di manapun 
kita berada. Kalau kita terus memperkatakan 

BERDOA DAN KATAKAN DENGAN YAKIN

Ayat bacaan : Yakobus 5 : 13-18

Ayat kunci : Matius 7 : 7-8 : “Mintalah, maka 
akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 
akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang 
meminta, menerima dan setiap orang yang 
mencari, mendapat dan setiap orang yang 
mengetok, baginya pintu dibukakan.

Tuhan rindu untuk kita mulai berdoa dengan 
yakin. Doa yang kita naikan, kita perkatakan 
dengan percaya dan iman. Doa-doa yang 
mendeklarasikan firman dan mengklaim setiap 
janjiNya agar terjadi di dalam hidup kita. 
Contohlah kisah Elia yang kita baca dalam 
Yakobus. Dengan yakin dan sungguh-sungguh 
ia berdoa agar hujan tidak turun, maka hujanpun 
tidak turun. Banyak kali kita berdoa dengan 
tidak yakin, kita berdoa dengan pasrah dan 
ragu bahwa yang kita doakan akan terjadi. Kita 
meragukan apakah Tuhan akan menjawab 
doa-doa kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita 
bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat mengasihi 
kita sehingga apabila kita berdoa meminta 
kepadaNya maka Ia akan memberikannya, Mat 
7 : 7. Sebab pada waktu kita berdoa dengan 
mendeklarasikan firmanNya, kita berdoa sesuai 

AKTIFKAN MALAIKATMU !

Ayat bacaan : Mazmur 103 : 19-22

Ayat kunci : Mazmur 103 : 20 : Pujilah 
TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, 

hai pahlawan-pahlawan   perkasa yang 
melaksanakan  firman-Nya dengan 
mendengarkan suara firman-Nya.

Firman Tuhan mengatakan bahwa pada 
waktu kita memperdengarkan suara 
firmanNya, pada waktu kita memperkatakan 
dan mendeklarasikan firmanNya maka 
dengan segera malaikat-malaikat Tuhan akan 
melaksanakan firman yang kita ucapkan 
tersebut. Dengan segera mereka akan 
melakukan kehendak Tuhan melalui firman 
tersebut, ayat 21, sampai firman yang kita 
ucapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi 
setiap anak-anak Tuhan, Tuhan mengirimkan 
malaikatNya untuk melindungi kita, Keluaran 
23 : 20, dan melayani kita, Matius 4 : 11. 
Jangan biarkan mereka menjadi santai 
dan tidak bekerja karena kita kurang sering 
memperkatakan firman Tuhan. Selama kita 
tidak mendeklarasikan firmanNya, mereka 
tidak dapat bekerja, karena firmanNya 
mengatakan bahwa mereka bekerja apabila 
mereka mendengar suara firmanNya. 
Sesering mungkinlah kita memperdengarkan 

KUASA PERKATAAN

Ayat bacaan : Yakobus 3 : 9 – 12

Ayat kunci : Amsal 18 : 21 : Hidup dan mati 
dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, 
akan memakan buahnya.

Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap 
perkataan yang kita ucapkan memiliki 
kuasa.  Kuasa untuk membangun ataupun 
membinasakan, untuk memulihkan dan 
menyembuhkan atapun mengacaukan, 
untuk membawa berkat ataupun kutuk, 
sukacita ataupun dukacita. Hidup dan mati 
kita dikuasai oleh perkataan kita. Kita akan 
memakan buah dari perkataan kita, baik 
ataupun tidak baik. Setiap perkataan kita 
akan terjadi. Apabila kita mengatakan hal-hal 
yang negative itu akan terjadi dalam hidup 
kita, demikian pula apabila kita mengatakan 
hal-hal yang positive. Karena itu alangkah 
baiknya apabila perkataan kita senantiasa 
berdasarkan firman Tuhan, karena perkataan 
kita akan melepaskan kuasa firmanNya untuk 
bekerja di dalam kita. Sehingga hidup kita 
akan penuh dengan hari-hari yang baik dan 
berkelimpahan dengan berkat Tuhan.

KAMIS

RABU

JUMAT

SELASA

firmanNya maka keadaan kita akan menjadi 
baik senantiasa dan diberkati berlimpah-
limpah, ayat 3. 

Perkatakan firmanNya dengan tidak jemu-
jemu sampai apa yang kita doakan menjadi 
kenyataan 

Deklarasi :  Mazmur 119 : 105 : FirmanMu 
itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku

Tindakan : Saya akan membiasakan diri 
untuk mulai memperkatakan firman Tuhan 
kapanpun dan di manapun saya berada. 

Doa : Saya akan terus berdoa bagi VIP List 
saya sampai mereka diselamatkan Tuhan.

Berhati-hatilah, kata-kata kutuk yang 
keluar dari mulut kita akan membatalkan 
SEMUA kata-kata berkat yang kita ucapkan 
sebelumnya

Deklarasi  :  2 Korintus 4 : 13 : Namun karena 
kami memiliki roh iman yang sama, seperti 
ada tertulis: “Aku percaya, sebab itu aku 
berkata-kata”, maka kami juga percaya dan 
sebab itu kami juga berkata-kata

Tindakan :  Hari ini saya akan menjaga 
perkataan saya sehingga bukan kata-kata 
negative yang keluar dari mulut saya namun 
kata-kata positive dan firman Tuhan

Doa :  Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga dan mendeklarasikan firman 
Tuhan yang memberkati keluarga kami

dengan kehendakNya, Tuhan akan membuktikan 
firmanNya sehingga doa kita akan dikabulkan. 

Berdoa sambil melihat dengan mata iman, maka 
kita akan melihat jawaban doa

Deklarasi  : Efesus 3 : 20 : Bagi Dialah, yang 
dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada 
yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang 
ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita

Tindakan : Hari ini kalau saya mengalami 
permasalahan, maka saya akan berdoa 
dengan percaya bahwa Tuhan sudah 
memberikan jalan keluar bagi saya. Saya 
tinggal mendeklarasikan firman dan menerima 
dengan iman

Doa  : Saya akan berdoa bagi orang lain yang 
Tuhan ingatkan yang sedang mengalami 
pergumulan di dalam hidupnya, agar Tuhan 
memberikan mereka iman dan pengharapan 
baru.

suara firmanNya agar mereka dapat mulai 
bekerja dengan giat dan menjadikan setiap 
firmanNya tergenapi dalam hidup kita. 

Jangan biarkan malaikatmu tertidur hanya 
karena tidak ada perintah firman Tuhan yang 
harus merkeka kerjakan

Deklarasi  : Yesaya 55 : 11 : Demikianlah 
firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia 
tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang 
Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa 
yang Kusuruhkan kepadanya

Tindakan : Hari ini saya akan menulis 
setiap janji firmanNya yang telah diberikan 
kepada saya dan saya akan mulai 
mendeklarasikannya setiap hari sampai 
semua janji itu tergenapi

Doa  : Saya akan berdoa bersama dengan 
keluarga dan banyak mendeklarasikan 
firman agar malaikat yang bertugas 
melindungi dan melayani keluarga kami 
mulai bekerja melaksanakan setiap firman 
yang kami ucapkan.

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


