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FAITH EXPLOSION #2 - LEDAKAN IMAN #2 

SEEING THE UNSEEN 

MELIHAT YANG TAK KELIHATAN 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu Lalu kita sudah belajar bahwa Kunci 

Mengalami Mujizat Super Besar adalah kita harus 

bertumbuh dalam iman, bertambah dalam iman, 

berlipatganda dalam iman, sampai mengalami ledakan 

iman. Supersized Faith itulah kunci mengalami 

Supersized Miracles. Itu sebabnya hari ini saya ingin 

membagikan RAHASIA IMAN yang penting sekali 

kita mengerti supaya kita bisa mengalami Ledakan 

Iman. Apakah anda ready? 

I. IMAN ADALAH MELIHAT YANG TAK 

KELIHATAN (SEEING THE UNSEEN) 

a. 2 Korintus 4:18 Sebab kami tidak 

memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang 

tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah 

sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah 

kekal. 

 Taukah anda bahwa inilah hidup dengan 

iman: Memperhatikan yang tak kelihatan, 
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bukan yang kelihatan! Apa maksudnya? 

 Mengapa Paulus lebih memilih 

memperhatikan yang tak kelihatan? 

SEBAB YANG KELIHATAN ADALAH 

SEMENTARA, SEDANGKAN YANG TAK 

KELIHATAN ADALAH KEKAL! 

 Ibrani 11:3 Karena iman kita mengerti, 

bahwa alam semesta telah dijadikan oleh 

firman Allah, sehinggaapa yang kita lihat 

telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita 

lihat. 

 Itu sebabnya Paulus memilih untuk tidak 

memperhatikan yang kelihatan, 

melainkan yang tak kelihatan. 

b. Inilah Rahasia mengapa kuasa Allah begitu 

dahsyat bermanifestasi dalam hidup Musa: 

Dia bisa melihat apa yang tidak kelihatan! 

 Ibrani 11:27 Karena iman maka ia telah 

meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan 

murka raja. Ia bertahan sama seperti ia 

melihat apa yang tidak kelihatan. 

 Jadi mulai sekarang Milikilah Mentalitas 

Melihat Level Berikutnya! 
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 Kesaksian: 

II. MANUSIA JASMANI KITA SELALU 

MELIHAT APA YANG KELIHATAN; 

SEDANGKAN MANUSIA ROH KITA YANG 

BISA MELIHAT APA YANG TIDAK 

KELIHATAN! 

a. Yang menjadi masalah adalah manusia jasmani 

kita cenderung melihat apa yang kelihatan. 

Hanya ketika manusia roh kita bangkit, maka 

kita akan semakin mudah Melihat yang tidak 

kelihatan. Dan saat itulah, kuasa Allah akan 

diaktifkan dan dimanifestasikan menjadi sangat 

nyata dalam hidup kita. 

 Yohanes 20:25 Maka kata murid-murid yang 

lain itu kepadanya: "Kami telah melihat 

Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada 

mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku 

pada tangan-Nya dan sebelum aku 

mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu 

dan mencucukkan tanganku ke dalam 

lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan 

percaya." 

- Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata: 

Yohanes 20:29 Kata Yesus kepadanya: 

"Karena engkau telah melihat Aku, 
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maka engkau percaya. Berbahagialah 

mereka yang tidak melihat, namun 

percaya.” 

b. Jadi ada 2 LEVEL IMAN: IMAN LEVEL 

DASAR DAN IMAN NEXT LEVEL 

1. IMAN LEVEL DASAR 

 IMAN LEVEL DASAR: MELIHAT 

DULU, BARU PERCAYA. 

 Ini adalah level Dasar dari iman: Melihat 

dulu, baru percaya! 

- TIDAK MASALAH MEMULAI 

IMAN KITA DI LEVEL DASAR 

INI, TAPI JANGAN BERHENTI 

SETERUSNYA DI LEVEL DASAR 

ITU; KITA HARUS BERTUMBUH 

IMAN KITA KE NEXT LEVEL! 

 Iman Dasar itu seharusnya untuk 

orang yang baru percaya kepada 

Yesus, tapi bagi kita yang sudah 

percaya kepada Yesus, seharusnya 

iman kita bertumbuh ke level 

berikutnya. Apa itu level berikutnya? 
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2. IMAN NEXT LEVEL 

 IMAN NEXT LEVEL: SEKALIPUN 

TIDAK MELIHAT, NAMUN 

PERCAYA. 

 Saya berdoa supaya semua jemaat 

Keluarga Allah imannya bertumbuh, 

sehingga sekalipun anda belum melihat 

mujizat anda dengan mata jasmani, 

tapi anda tetap percaya, anda tetap 

melihatnya dengan mata roh. Inilah 

Iman Next Level! Inilah iman yang 

akan menarik kuasa Allah bekerja 

dengan dahsyat. 

c. Oleh karena itu, supaya iman kita bisa 

bertumbuh dari iman level Dasar menjadi iman 

next level, maka penting sekali bagi kita untuk 

masuk dalam KOMUNITAS IMAN. 

 Kalau komunitas anda adalah orang yang 

tidak percaya, maka lebih sukar bagi iman 

anda untuk bertumbuh. 

 Itu sebabnya ketika Elisa dekat-dekat dengan 

Elia, nempel mengikuti Elia kemanapun Elia 

pergi, mengejar urapan yang dimiliki Elia itu; 
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maka transfer anointing terjadi dan Elisa 

bisa mendapatkan Urapan Dobel Porsi 

dari Elia. 

 Jadi IMAN ITU SANGAT MENULAR!!! 

 Kesaksian: 

 Saya perhatikan inilah yang terjadi di Korea: 

 Sama halnya juga saat ini Tuhan sedang 

bekerja di Nigeria: 

 Saya percaya Revival Babak Berikutnya 

yang Tuhan kerjakan adalah Indonesia: 

- Keluaran 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, 

Aku mengadakan suatu perjanjian. Di 

depan seluruh bangsamu ini akan 

Kulakukan perbuatan-perbuatan yang 

ajaib, seperti yang belum pernah 

dijadikan di seluruh bumi di antara segala 

bangsa; seluruh bangsa, yang di tengah-

tengahnya engkau diam, akan melihat 

perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan 

Kulakukan dengan engkau, sungguh-

sungguh dahsyat. 

d. Pertanyaannya: Can you see it?! Bisakah 

engkau melihatnya?! Ini penting sekali sebab 
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MELIHAT AKAN MENENTUKAN 

APAKAH KITA BISA MENDAPATKAN 

ATAU TIDAK. 

 2 Raja 2:9-10 9 Dan sesudah mereka sampai 

di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: 

"Mintalah apa yang hendak kulakukan 

kepadamu, sebelum aku terangkat dari 

padamu." Jawab Elisa: "Biarlah kiranya aku 

mendapat dua bagian dari rohmu.” 10

 Berkatalah Elia: "Yang kauminta itu 

adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat 

melihat aku terangkat dari padamu, akan 

terjadilah kepadamu seperti yang 

demikian, dan jika tidak, tidak akan 

terjadi.” 

 Dengan kata lain, Elia Berkata pada Elisa: 

KALAU ENGKAU BISA MELIHAT 

YANG TAK KELIHATAN ITU… 

KALAU ENGKAU BISA MELIHATNYA 

BUKAN HANYA DI AWAL, TAPI JUGA 

DI TENGAH, BAHKAN SAMPAI 

AKHIR, SAMPAI MOMEN-NYA TIBA, 

MAKA URAPAN DOBEL PORSI ITU 

MILIKMU! (Tapi Kalau tidak bisa… Kalau 

di Tengah jalan fokusmu teralihkan… kalau 



Outline Kotbah Minggu, 10 November 2019 –Faith Explosion #2 

 8 of 8 

engkau berhenti percaya di Tengah 

perjuangan… kalau ‘melihat yang tidak 

kelihatan’ itu tidak sampai akhir / tidak 

sampai momen finalnya, maka hal itu tidak 

akan terjadi. 

 Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk 

JAGA FOKUS KITA SUPAYA TERUS 

MELIHAT YANG TAK KELIHATAN 

SAMPAI YANG TAK KELIHATAN ITU 

DIMANIFESTASIKAN DAN BISA 

KELIHATAN DENGAN MATA 

JASMANI: 

 Kesaksian: 
 

PENUTUP : 

Terus jaga fokus kita dengan iman yang supersized, 

sampai manifestasi kuasa Allah itu dinyatakan atas 

hidup kita, dan tsunami mujizat sungguh-sungguh 

terjadi atas seluruh aspek kehidupan kita.   


