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ABUNDANT GRACE #3 

ANUGERAH MELIMPAH #3 

GROWING IN GRACE 

BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 

 

PEMBUKAAN: 

Selama bulan Desember ini Tuhan mau menghujani 

setiap jemaat Keluarga Allah di tempat ini dengan 

anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang Tuhan 

berikan kepada umatNya secara cuma-cuma. 

 Tuhan berikan secara cuma-cuma bukan karena 

anugerah itu sesuatu yang murahan. 

 Justru karena sesuatu yang akan Tuhan berikan 

dalam hidup saudara itu sesuatu yang amat sangat 

mahal sekali, makanya Tuhan tahu tidak mungkin 

anda bisa menerimanya kalau bukan Tuhan yang 

memberikannya dengan cuma-cuma. 

 Artinya kalau di bulan ini Tuhan mau memberikan 

anugerahNya, percayalah saudara dan saya akan 

menerima sesuatu yang amat dahsyat. Ya kita pasti 

akan menutup tahun ini dengan perkara-perkara 

yang ajaib. 
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 Saya berdoa tidak akan ada satu orang pun jemaat 

Keluarga Allah yang menutup tahun ini tanpa 

memiliki 1 kesaksian mujizat besar dalam hidupnya. 

Saya percaya anugerah Tuhan akan membuat 

saudara mengalami mujizat yang belum pernah 

terpikirkan sebelumnya. 

 Itu sebabnya di minggu ke 3 ini, saya rindu bagikan 

satu pesan Tuhan berjudul Growing in Grace atau 

Bertumbuh dalam Anugerah. 

 

I. KITA SEMUA PERLU BERTUMBUH DALAM 

ANUGERAH 

a. BERTUMBUH DALAM ANUGERAH TUHAN 

AKAN MEMBUAT HIDUP KITA DIBAWA FROM 

GLORY TO GREATER GLORY 

 Sebagai orang percaya, kita sadar semua 

pencapaian dan prestasi yang kita capai dan 

lakukan, adalah semata-mata anugerah 

Tuhan. 

 Itu yang dialami Saul. Kalau di buat grafik, 

saudara akan melihat grafik hidup Saul 

mengalami kemunduran semenjak kasih 

karunia Tuhan ditarik dari hidupnya. 
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 TAHUKAH SAUDARA HIDUP SAUDARA 

MAJU ATAU MUNDUR, NAIK ATAU TURUN, 

BERHASIL ATAU MENANG, SANGAT DI 

TENTUKAN OLEH KASIH KARUNIA TUHAN 

DALAM HIDUP SAUDARA? 

b. 2 Petrus 1:1-2 1 Dari Simon Petrus, hamba dan 

rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang 

bersama-sama dengan kami memperoleh iman 

oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, 

Yesus Kristus. 2 KASIH KARUNIA DAN DAMAI 

SEJAHTERA MELIMPAHI KAMU OLEH 

PENGENALAN AKAN ALLAH DAN AKAN YESUS, 

TUHAN KITA. 

 Petrus mengawali salah satu suratnya 

dengan satu statement profetik: kasih 

karunia dan damai sejahtera melimpahi 

kamu! 

 Menariknya, Petrus juga menutup surat 

yang sama dengan kata-kata yang sekali 

lagi berhubungan dengan kasih karunia. 

 2 Petrus 3:18 TETAPI BERTUMBUHLAH 

DALAM KASIH KARUNIA dan dalam 

pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat 
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kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, 

sekarang dan sampai selama-lamanya. 

 Lukas 2:52 Dan Yesus makin bertambah 

besar dan bertambah hikmat-Nya dan 

besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah 

dan manusia (And Jesus increased in 

wisdom and stature, and in favor with God 

and men.) 

- Mari kita lihat Samuel. 1 Samuel 2:26 

Tetapi Samuel yang muda itu, semakin 

besar dan semakin disukai, baik di 

hadapan TUHAN maupun di hadapan 

manusia. 

- Karena saat seseorang disukai Tuhan, 

maka aliran kasih karunia tidak akan 

bisa ditahan-tahan dan dibendung lagi. 

Berkat, promosi, percepatan, 

kemenangan, kemuliaan pasti terjadi. 

 

II. KUNCI BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 

1. MENDEKAT KEPADA SUMBERNYA 

 1 Petrus 5:10 Dan ALLAH, SUMBER SEGALA 
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KASIH KARUNIA, yang telah memanggil 

kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya 

yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, 

menguatkan dan mengokohkan kamu, 

sesudah kamu menderita seketika lamanya. 

- Allah adalah sumber segala kasih 

karunia (GOD OF ALL GRACE). 

 Kalau saudara rindu bertumbuh dalam kasih 

karunia bahkan mengalami kelimpahan 

kasih karunia, maka kita perlu semakin 

mendekat kepada Sang Sumber Segala 

Kasih Karunia, yaitu Allah kita. 

 JANGAN PERNAH COBA-COBA UNTUK 

MENJAUH DARI TUHAN, SEBAB ITU AKAN 

MEMATIKAN LANGKAH SAUDARA SENDIRI. 

- 2 Tawarikh 25:27 SEJAK AMAZIA 

MENJAUHI TUHAN, orang mengadakan 

persepakatan melawan dia di 

Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakhis. 

Tetapi mereka menyuruh mengejar dia 

ke Lakhis, lalu dibunuhlah ia di sana. 

 Amsal 8:35-36 35 Karena siapa 

mendapatkan aku, mendapatkan hidup, 
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dan TUHAN berkenan akan dia (and shall 

obtain favour of the Lord). 36 Tetapi siapa 

tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; 

semua orang yang membenci aku, 

mencintai maut.” 

2. MENYEDIAKAN HIDUP UNTUK MAU DIPAKAI 

TUHAN 

 Orang yang mau dipakai Tuhan pasti akan 

terima anugrah yang melimpah. 

3. SENANTIASA BERSYUKUR 

 Mengucap syukurlah atas berapapun level 

kasih karuniaNya yang dimanifestasikan 

dalam hidupmu. 

 Masih ingat: BERSYUKUR ADALAH 

PASSWORD MEMBUKA PINTU BERKAT 

SORGA? 

4. KERENDAHAN HATI 

 1 Petrus 5:5  Demikian jugalah kamu, hai 

orang-orang muda, tunduklah kepada 

orang-orang yang tua. Dan kamu semua, 

rendahkanlah dirimu seorang terhadap 

yang lain, sebab: "Allah menentang orang 
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yang congkak, tetapi mengasihani orang 

yang rendah hati (God resists the proud, 

But gives grace to the humble)." 

 Jadi kalau saudara mau bertumbuh dalam 

kasih karunia, belajarlah untuk menjadi 

semakin humble. 

5. MEMILIKI KASIH DAN KESETIAAN 

 Amsal 3:3-4 3 JANGANLAH KIRANYA KASIH 

DAN SETIA MENINGGALKAN ENGKAU! 

Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah 

itu pada loh hatimu, 4 MAKA ENGKAU 

AKAN MENDAPAT KASIH (FAVOUR) dan 

penghargaan dalam pandangan Allah serta 

manusia. 

- Banyak orang yang setianya sama Tuhan 

adalah “SETIA JIKA”. Setia jika diberkati, 

setia jika doanya dijawab, setia jika 

keadaan baik,dll. 

- KESETIAAN YANG SEJATI ADALAH “SETIA 

SEKALIPUN”: tetap setia sekalipun belum 

dijawab Tuhan, tetap setia kepada Tuhan 

sekalipun dikecewakan oleh pemimpin, 

tetap setia kepada Tuhan sekalipun 
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belum alami mujizat yang besar, tetap 

setia kepada Tuhan sekalipun 

pelayanannya sering dilupakan, tetap 

setia kepada Tuhan sekalipun lingkungan 

mulai tercemar, dll. 

 

PENUTUP: 

Mari kita jadi pelaku firman Tuhan. Terus belajar 

mendekat kepada Tuhan, melakukan sebaik mungkin 

tugas yang Tuhan berikan, bersyukurlah senantiasa, 

miliki kerendahan hati dan tetaplah berlaku setia. Kasih 

karuniaNya akan dilimpahkan dalam hidup anda. 


