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KUASA PERKATAAN NUBUAT 
 

YEHEZKIEL 37 
1 Lalu kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia 
membawa aku ke luar dengan perantaraan 
Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-
tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan 
tulang-tulang.  
2 Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu 
berkeliling-keliling dan sungguh, amat banyak 
bertaburan di lembah itu; lihat, tulang-tulang 
itu amat kering.  
3 Lalu Ia berfirman kepadaku: "Hai anak 
manusia, dapatkah tulang-tulang ini 
dihidupkan kembali?" Aku menjawab: "Ya 
Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui!"  
 
11 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, 
tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. 
Sungguh, mereka sendiri mengatakan: 
Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan 
pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah 
hilang. 
 
9 Maka firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah 
kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai 
anak manusia, dan katakanlah kepada nafas 
hidup itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai 
nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru 
angin, dan berembuslah ke dalam orang-
orang yang terbunuh ini, supaya mereka 
hidup kembali."  
 
YOHANES 10 
10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan 
membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan. 
 
MAZMUR 57 
4 (57-5) Aku terbaring di tengah-tengah singa 
yang suka menerkam anak-anak manusia, 
yang giginya laksana tombak dan panah, dan 
lidahnya laksana pedang tajam. 

KEJADIAN 37 
34 Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu 
mengenakan kain kabung pada pinggangnya 
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya 
karena anaknya itu.  
35 Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan 
berusaha menghiburkan dia, tetapi ia 
menolak dihiburkan, serta katanya: "Tidak! 
Aku akan berkabung, sampai aku turun 
mendapatkan anakku, ke dalam dunia orang 
mati!" Demikianlah Yusuf ditangisi oleh 
ayahnya. 
 
AYUB 17 
1 Semangatku patah, umurku telah habis, dan 
bagiku tersedia kuburan.  
11 Umurku telah lalu, telah gagal rencana-
rencanaku, cita-citaku. 
 
YEHEZKIEL 37 
4 Lalu firman-Nya kepadaku: "Bernubuatlah 
mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah 
kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, 
dengarlah firman TUHAN!  
5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada 
tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di 
dalammu, supaya kamu hidup kembali.  
6 Aku akan memberi urat-urat padamu dan 
menumbuhkan daging padamu, Aku akan 
menutupi kamu dengan kulit dan 
memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu 
hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui 
bahwa Akulah TUHAN."  
7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan 
kepadaku; dan segera sesudah aku 
bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, 
suatu suara berderak-derak, dan tulang-
tulang itu bertemu satu sama lain. 
 
1KORINTUS 14 
3 Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-
kata kepada manusia, ia membangun, 
menasihati dan menghibur. 
 
2PETRUS 1 
21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh 
kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh 
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 



WAHYU 19 
10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya 
untuk menyembah dia, tetapi ia berkata 
kepadaku: "Janganlah berbuat demikian! Aku 
adalah hamba, sama dengan engkau dan 
saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian 
Yesus. Sembahlah Allah! Karena kesaksian 
Yesus adalah roh nubuat." 
 
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. 
 
KELUARAN 20 
7 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, 
dengan sembarangan, sebab TUHAN akan 
memandang bersalah orang yang menyebut 
nama-Nya dengan sembarangan. 
 
KISAH 19 
13 Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang 
berjalan keliling di negeri itu, mencoba 
menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka 
yang kerasukan roh jahat dengan berseru, 
katanya: "Aku menyumpahi kamu demi nama 
Yesus yang diberitakan oleh Paulus."  
14 Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh 
orang anak dari seorang imam kepala Yahudi 
yang bernama Skewa.  
15 Tetapi roh jahat itu menjawab: "Yesus aku 
kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, 
siapakah kamu?"  
16 Dan orang yang dirasuk roh jahat itu 
menerpa mereka dan menggagahi mereka 
semua dan mengalahkannya, sehingga 
mereka lari dari rumah orang itu dengan 
telanjang dan luka-luka. 

2 TIMOTIUS 2 
19 Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu 
teguh dan meterainya ialah: "Tuhan 
mengenal siapa kepunyaan-Nya" dan "Setiap 
orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah 
meninggalkan kejahatan." 
 
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.  
 


