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2022: TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH #5 

ABSOLUTE FAITH - IMAN ABSOLUT 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya akan bagikan pesan Tuhan yang tentunya 
masih berkaitan dengan firman Tuhan minggu lalu 
tentang berakar dalam di dalam Kristus. Saya beri judul 
firman Tuhan hari ini Absolute Faith atau Iman yang 
Mutlak! 
 
I. IMAN KITA PADA TUHAN YESUS HARUSLAH IMAN 

YANG ABSOLUT! 
a. 1 Yohanes 5:4-5 4 sebab semua yang lahir dari 

Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan 
yang mengalahkan dunia: iman kita. 5 Siapakah 
yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang 
percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah? 

 Dalam Alkitab versi Masa Kini nya dikatakan 1 
Yohanes 5:4-5 4 sebab setiap anak Allah sanggup 
mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita 
mengalahkan dunia dengan iman kita. 5 Siapakah 
dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang 
percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. 

 Rahasia kemenangannya adalah IMAN KITA! 
b. Definisi iman yang absolut. 
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 Absolut artinya: mutlak; sepenuhnya; nyata dan 
tidak diragukan lagi; murni/bebas dari campuran. 

- Jadi iman yang absolut adalah Iman yang mutlak, 
yang tidak ada campuran keraguan sedikitpun di 
dalamnya. 

 Contohnya: sebagai makhluk hidup, makan adalah 
sebuah hal yang absolut bagi kita. Makan adalah 
hal yang mutlak! 

 Saya berdoa supaya IMAN KITA DIUPGRADE JADI 
IMAN ABSOLUT! 

- Doa saya di tahun 2022 ini iman kita bertumbuh 
jadi iman absolut, dan hidup kita berbuah lebat: 
buah jiwa-jiwa yang diselamatkan, buah sukacita, 
buah damai sejahtera, buah karakter, buah 
prestasi, dan buah Kemenangan gilang gemilang 
sepanjang tahun.  

 
II. IMAN ABSOLUT MEMAMPUKAN KITA FINISH 

STRONG. 
a. 2 Timotius 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan 

yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku 
telah memelihara iman. 

 Ayat ini adalah perkataan Rasul Paulus dan Kita 
harus tahu bahwa kehidupan iman rasul Paulus 
penuh dengan tantangan. 

 Itu sebabnya saya ajak kita semua untuk belajar 
mengembangkan IMAN ABSOLUT sehingga kita 
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juga bisa FINISH STRONG dalam pertandingan 
iman kita! 

b. 4 KUNCI MEMBANGUN IMAN ABSOLUT 
1. JANGAN GOYAH KETIKA MUSIM KEHIDUPAN 

BERUBAH. 
 Saya temukan sebagian orang mulai 

mengendurkan iman ketika mereka dibawa pada 
musim kehidupan yang berbeda. Apa contohnya? 

 Apa yang terjadi pada mereka sebenarnya? 
Imannya luntur ketika memasuki musim 
kehidupan yang berbeda.  

 1 Korintus 15:58 Karena itu, saudara-saudaraku 
yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan 
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu 
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia. 

 Kesaksian: Bagi saya, komitmen dalam Perjanjian 
Berkat untuk mengembalikan persepuluhan 
adalah sebuah komitmen iman yang absolut.  

2. FOKUS MENGEJAR PERKARA DI ATAS, BUKAN 
PERKARA DI BAWAH.  

 Kolose 3:1-2 1 Karena itu, kalau kamu dibangkitkan 
bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di 
atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan 
Allah. 2 Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan 
yang di bumi. 

 2 Timotius 4:10a  karena Demas telah mencintai 
dunia ini dan meninggalkan aku. 
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 Jangan tukarkan iman saudara dengan semangkuk 
sup kacang merah yang hanya mengenyangkan 
sesaat tetapi mendatangkan penyesalan yang 
kekal. 

 Kesaksian:  
3. MENOLAK KECEWA.  
 Kekecewaan ini sudah memakan korban iman 

entah berapa banyak. 
 Bahkan ada yang imannya kandas karena kecewa 

dengan Tuhan. 
 Sadarilah bahwa kecewa adalah senjata Iblis 

untuk mengkandaskan iman kita! Itu sebanya 
jangan biarkan kekecewaan berakar dalam 
hatimu! 

 Bagaimana caranya? Perlengkapi diri anda dengan 
Cara berpikir Anti Kecewa!  

 Bagaimana kalau kecewanya sama Tuhan? 
 Orang yang memperlengkapi diriNya dengan 

Prinsip Hidup yang Benar seperti itu, tidak akan 
mudah kecewa, bahkan kalaupun sempat kecewa, 
tapi cepat dipulihkan! 

 Orang yang bisa menjaga hatinya dari kekecewaan 
seperti Inilah, yang bisa menjaga imannya 
sehingga bertumbuh jadi Iman Absolut yang tidak 
tergoyahkan dengan apapun juga! 

 Kesaksian:  
4. KEMBANGKAN IMAN SEKALIPUN. 



Outline Kotbah Minggu, 30 Januari 2022 – 2022 : Tahun Berakar dan Berbuah #5 

 5 of 5 

 Habakuk 3:17-19 17 Sekalipun pohon ara tidak 
berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil 
pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-
ladang tidak menghasilkan bahan makanan, 
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak 
ada lembu sapi dalam kandang, 18 namun aku akan 
bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam 
Allah yang menyelamatkan aku. 

 Banyak orang, imannya belum mencapai tahap 
sekalipun, masih di tahap jikalau. 

 Hanya orang-orang yang bertekad 
mengembangkan iman sekalipun seperti Habakuk, 
yang akan bertumbuh imannya sampai jadi iman 
absolut.  

- Orang yang punya iman absolut seperti ini, tidak 
akan bisa tergoncangkan atau tergoyahkan; 
bahkan hari demi hari, akan makin berbuah lebat, 
mengalami terobosan besar, dan Kemenangan 
gilang gemilang.  

 Kesaksian: 
 
PENUTUP: 
Miliki iman yang absolut dan berakar kuat, maka kita 
akan menyelesaikan pertandingan iman kita dengan 
baik dan menerima mahkota kemuliaan yang luarbiasa. 
 


