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Pendahuluan

Imajinasi adalah dinamo, sumber daya hidup. Tetapi banyak orang 
tidak mengerti pentingnya imajinasi. Mereka tidak mengerti bahwa 
Tuhan membangun imajinasi dalam susunan diri kita. Mazmur 

103:14 (KJV) berkata: 

Sebab Dia kerangka kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu.

Kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan “kerangka” dalam ayat 
ini diterjemahkan “imajinasi” atau “imajinasi-imajinasi” lima kali dalam 
Perjanjian Lama (Kejadian 6:5, 8:21; Ulangan 31:21; 1 Tawarikh 28:9, dan 
29:18). Imajinasi kita adalah kerangka atau tulang punggung keberadaan 
kita. Itu adalah pintu kepada potensi kita dan memengaruhi cara kita 
memandang hidup (Amsal 23:7). Tetapi orang-orang merendahkan 
imajinasi hanya sebagai fantasi masa kecil. Mereka meremehkan pe-
ngaruhnya dalam hidup mereka dan mencoba menerima dari Tuhan 
tanpa lebih dulu mengaktifkan imajinasi mereka. 
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Ketika Jamie dan saya mulai melayani, Tuhan memberikan kami 
sebuah visi untuk menjangkau banyak orang—menjamah orang-orang 
di berbagai penjuru dunia. Dan meskipun kami tahu bahwa ini adalah 
kehendak Allah bagi hidup kami, hanya ada sedikit bukti yang memberi 
kesan bahwa visi itu akan terwujud. Ribuan orang menjauh dari per-
temuan-pertemuan kami. Kami bergumul untuk menemukan daya pe-
narik. Benar-benar membuat frustrasi. Lalu, di tahun 2002, Tuhan ber-
bicara kepada saya dari Mazmur 78 dan memberitahu saya bahwa saya 
sedang membatasi Dia oleh pikiran saya yang kecil. Anda lihat, meski-
pun saya tahu kehendak Tuhan bagi hidup saya, saya tidak bisa melihat 
diri saya melakukannya. Saya tidak bisa melihat diri saya berdiri di depan 
ribuan orang atau memengaruhi jutaan orang di televisi. Saya tidak bisa 
bayangkan orang-orang mengucapkan nama saya dalam satu napas 
de ngan para pelayan Tuhan lainnya yang telah membawa dampak pada 
dunia. Dan karena saya tidak bisa melihatnya, saya tidak melihatnya. 
Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa untuk menggenapi kehendak-
Nya bagi hidup saya, saya harus mengubah cara berpikir saya. Saya harus 
mulai memakai imajinasi saya.

Imajinasi Anda seperti rahim rohani Anda. Itu adalah pusat kreatif 
Anda. Kejadian 11 mencatat kisah tentang menara Babel. Ketika po-
pulasi di zaman dulu bertumbuh dan mulai menyebar di bumi, orang-
orang berkumpul di dataran Babel. Di sana, mereka menyusun rencana 
untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dan mencapai langit. 

Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan 
oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha 
mereka; mulai dari sekarang apapun juga yang mereka imajinasikan 
untuk mereka lakukan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.”

—Kejadian 11:5-6 (KJV, penekanan oleh penulis)
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Luar biasa! Imajinasi orang-orang yang belum lahir kembali ini 
begitu mengancam rencana Tuhan bagi manusia sehingga Ia harus me-
naruh batu sandungan di depan mereka—dengan mengacaukan bahasa 
mereka—untuk memperlambat mereka dan memberi waktu bagi ren-
cana-Nya untuk bekerja. Tuhan melihat imajinasi mereka sebagai 
ancaman terhadap rencana-Nya bagi manusia. Wow!

Imajinasi itu berkuasa. Imajinasi adalah langkah pertama dalam 
melakukan. Jika Anda bisa membayangkan sesuatu, Anda bisa melaku-
kannya. Namun banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Orang-orang 
percaya di berbagai penjuru dunia berdoa untuk kesembuhan dan 
tidak pernah mengalaminya. Mereka mendoakan kemakmuran tetapi 
tidak pernah menerimanya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu cara 
menggunakan imajinasi yang positif dan dari Allah. Mereka tidak melihat 
diri mereka sendiri disembuhkan. Mereka tidak melihat diri mereka sen-
diri makmur. 

Jika Anda ingin melihat kehendak Tuhan bagi hidup Anda terwu-
jud, jika Anda ingin mencapai potensi penuh Anda, Anda perlu mengerti 
kuasa imajinasi Anda dan cara memakainya yang benar. 
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B A B  1

Apa Itu Imajinasi?

menurut Houghton Miffin American Heritage Electronic 
Dictionary, kata imajinasi artinya “proses atau kuasa mem-
ben tuk gambar mental dari sesuatu yang tidak nyata atau 

ada.” Banyak orang keliru membedakan imajinasi dengan visi. Tetapi visi 
ada lah “suatu gambar mental yang dihasilkan oleh imajinasi” (HMAHED). 
Anda tidak bisa memiliki visi tanpa imajinasi. Dan meskipun kata-kata 
ini mungkin kadang digunakan secara bergantian, saya ingin berfokus 
pada imajinasi—kemampuan untuk melihat apa yang tidak ada. 

Kebanyakan orang dewasa mengaitkan imajinasi dengan masa 
kanak-kanak. Mereka telah diajar bahwa memakai imajinasi mereka 
atau memercayai sesuatu yang tidak bisa mereka lihat adalah fantasi. 
Kamus yang sama ini menyebut fantasi sebuah “ilusi” atau “khayalan,” 
suatu “gagasan aneh,” atau “lamunan.” Lihat saja definisi kata khayalan: 
“Suatu keyakinan salah yang dipegang meskipun tidak ada bukti yang 
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benar. Fantasi itu tidak nyata; tidak berdasarkan bukti yang sah. Tetapi 
imajinasi itu nyata.”

Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa 
yang tidak bisa Anda lihat dengan mata. Seandainya saya menanyakan 
Anda berapa banyak jendela yang ada di rumah masa kecil Anda, saya 
yakin Anda akan tahu, meskipun Anda mungkin tidak pernah menghi-
tungnya. Syukur atas imajinasi Anda, mata pikiran Anda bisa mencip-
takan kembali rumah masa kecil Anda dan membawa Anda berjalan 
melewatinya ruang demi ruang. 

Sadar atau tidak, Anda memakai imajinasi Anda setiap hari. Anda 
memakainya untuk mengingat di mana Anda memarkir mobil Anda 
atau untuk memberikan arah kepada seseorang. Anda tidak bisa hidup 
tanpa imajinasi. Jika saya mengucapkan kata anjing kepada Anda, Anda 
tidak akan membayangkan huruf A-N-J-I-N-G dalam pikiran Anda. 
Sebaliknya, pikiran Anda akan memunculkan gambar seekor anjing. 
Jika Anda memiliki anjing putih kecil, kemungkinan itulah gambar yang 
akan Anda lihat. Tetapi saya bisa mengubah gambar Anda dengan per-
kataan saya. Jika saya mengucapkan kata anjing hitam besar, gambar 
Anda akan berubah.

Imajinasi membantu Anda “melihat” apa yang tidak bisa dilihat; 
menciptakan gambar-gambar di dalam pikiran Anda yang membantu 
Anda mengingat, membaca, dan merencanakan. Tetapi imajinasi hanya 
bisa bekerja dengan informasi yang Anda berikan kepadanya—baik 
atau buruk, benar atau salah (Lukas 6:45). Jika Anda memenuhi imajinasi 
Anda dengan sampah dunia ini, maka itulah yang akan dihasilkannya. 
Tetapi jika Anda memperbarui pikiran Anda dengan kebenaran firman, 
imajinasi Anda akan membantu Anda menerima dari Tuhan (Roma 
12:2).

Jika ada ruang, saya bisa menyebutkan hampir setiap karakter utama 
dalam Alkitab dan menunjukkan bagaimana masing-masingnya me-
makai imajinasi mereka untuk menerima dari Tuhan. Ketika Tuhan ber-
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bicara kepada Abram (sebelum namanya diubah menjadi Abraham) 
dalam Kejadian, Tuhan menyuruh dia untuk meninggalkan rumah bapa-
nya dan pergi ke suatu negeri yang kelak akan ia warisi (Kejadian 12:1). 
Abram tidak bisa melihat negeri yang Tuhan bicarakan; ia tidak tahu dari 
pengalaman bahwa negeri itu adalah negeri yang baik. Sejauh yang 
kita tahu, ia tidak pernah bepergian lebih jauh dari Haran (Kejadian 
11:31). Jadi, mengapa Abram meninggalkan semua yang ia tahu? Saya 
percaya alasannya karena perkataan Tuhan melibatkan imajinasinya. 

Imajinasi Abram sangat penting dalam kemampuannya untuk 
menerima dari Tuhan—dan dengan demikian menjadi Abraham. Begitu 
juga dengan Anda. Anda tidak bisa secara kebetulan mencapai kehen-
dak Tuhan bagi hidup Anda. Beberapa waktu lalu, saya menerima e-mail 
dari seorang wanita yang bekerja di salah satu kampus sekolah Alkitab 
kami. Ia memuji Tuhan dan berterima kasih kepada saya, mengatakan, 
“Saya diciptakan untuk apa yang sedang saya lakukan. Disinilah tepatnya 
Tuhan menginginkan saya berada.” Sedihnya, banyak orang tidak bisa 
mengatakan itu. Mereka tidak tahu kehendak Tuhan bagi hidup me-
reka. Mereka tidak memiliki visi—suatu gambar mental—tentang masa 
depan mereka. Mereka bagaikan air, mengalir begitu saja, mengikuti jalan 
yang paling tidak menentang. Tetapi ikan tua manapun, bahkan yang 
mati, bisa mengapung ke hilir.

Ketika Tuhan berbicara kepada Abram dan menyuruh dia pergi, 
Abram tidak tahu ke mana ia akan pergi. Ia tidak tahu akan seperti apa 
kelihatannya kehidupan di luar Haran, tetapi bagaimanapun juga ia akan 
pergi. Abram memiliki suatu visi tentang warisan yang lebih baik daripada 
yang bisa disediakan Ur atau Haran, dan saat ia mencari Tuhan, imajinasi 
Abram mulai bekerja. Saat ia melakukan perjalanan ke tanah itu, Abram 
melihat dirinya sendiri memilikinya. Ia melihat keturunannya tinggal 
di sana. Imajinasinya menghasilkan suatu visi yang menjadi semakin 
jelas saat ia semakin jauh dari Ur. 
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Saya percaya inilah alasan Tuhan memberikan Abraham janji bahwa 
keturunannya akan sebanyak “debu tanah” (Kejadian 13:16) dan “bintang-
bintang” (Kejadian 15:5). Setiap hari ada debu di kaki Abraham, dan 
se tiap malam dia memandang bintang-bintang. Hal ini menjaga janji 
Tuhan terus-menerus tetap di hadapan dia dan membantu menghi-
dupkan imajinasinya. 

Visi Abraham itu seperti peta jalan bagi hidupnya. Coba pikirkan. 
Jika Anda melakukan perjalanan dari Colorado ke New York, Anda 
menginginkan sebuah peta—suatu ide atau gambar tentang ke mana 
Anda akan pergi. Tanpanya, jalan lama akan melakukannya. Tetapi 
tidak ada jalan lama yang akan membawa Anda ke tempat yang Anda 
inginkan dalam hidup. 

Banyak orang Kristen tidak memiliki visi yang jelas bagi hidup 
mereka. Mereka tidak bisa melihat kehendak Allah. Tetapi bukannya 
mencari Tuhan dan melibatkan imajinasi mereka seperti yang dilaku-
kan Abraham, mereka malah membiarkan berbagai keadaan hidup men-
dorong mereka ke sana kemari. Mereka meninggalkan gereja yang baik 
dan sistem pendukung teman-teman dan keluarga untuk pindah lintas-
negara demi kenaikan seratus dolar. Mereka menghabiskan ribuan dolar 
untuk obat-obatan yang membantu mereka mengatasi sakit-penyakit. 
Mereka menggadaikan masa depan mereka untuk membeli perahu-pe-
rahu yang tidak akan mereka gunakan dan televisi tambahan yang tidak 
mereka butuhkan. Mereka menerima kurang dari yang terbaik dari 
Tuhan.

Amsal 29:18 (KJV) mengatakan, “Bila tidak ada visi, orang-orang 
binasa.” Visi, atau gambar yang dihasilkan dalam imajinasi Anda, mem-
beri Anda harapan akan masa depan. Tanpanya, Anda tidak akan pernah 
menggenapi rencana Tuhan bagi hidup Anda. Keadaan akan meng alih-
kan Anda, kesulitan akan mencuri dari Anda, dan Anda akan berhenti. 
Dalam lima puluh tahun sejak Tuhan memanggil Jamie dan saya untuk 
melayani, ada banyak kesempatan untuk kami berhenti. Kami sudah 


