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EXCEEDING GRACE #1 
ANUGERAH MELIMPAH #1 

TAKEN OVER BY GRACE - DIAMBIL ALIH OLEH 
ANUGERAH 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bulan ini Tuhan memberikan instruksi dalam hati saya 
untuk menyampaikan satu tema yang spesial untuk 
seluruh jemaat Keluarga Allah. 
 Kalau bulan lalu kita tangkap rhema tentang 

mujizat, maka di bulan ini Tuhan mau saya 
menyampaikan kepada saudara sekalian satu tema 
tentang Grace atau anugerah! 

 Judul tema kita sepanjang bulan ini adalah 
Exceeding Grace atau Anugerah Melimpah. 

 Saya percaya rhema firman Tuhan sepanjang bulan 
ini akan membuat ledakan anugerah terjadi di 
tengah-tengah gereja dan hidup saudara sekalian. 

 Hari ini secara khusus saya mau bicara tentang 
Taken Over by Grace atau Diambil Alih oleh 
Anugerah.  

 
I. TUHAN MENYEDIAKAN ANUGERAH MELIMPAH 

BAGI KITA.  
a. Efesus 2:6-8 6 dan di dalam Kristus Yesus Ia telah 

membangkitkan kita juga dan memberikan tempat 
bersama-sama dengan Dia di sorga, 7 supaya pada 
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masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita 
KEKAYAAN KASIH KARUNIA-NYA YANG 
MELIMPAH-LIMPAH sesuai dengan kebaikan-Nya 
terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8 Sebab karena 
kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,  

 Kata 'kekayaan kasih karuniaNya yang melimpah-
limpah' dalam King James Version dikatakan: THE 
EXCEEDING RICHES OF HIS GRACE!/KEKAYAAN 
YANG MELEBIHI KASIHNYA! 

 Waktu saya merenungkan kata exceeding, saya 
tiba-tiba diingatkan dengan kisah dimana Tuhan 
Yesus mengerjakan mujizat dengan 5 roti dan 2 
ikan. 

b. 2 Korintus 12:9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: 
"CUKUPLAH KASIH KARUNIA-KU BAGIMU, sebab 
justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi 
sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah 
atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun 
menaungi aku. 

 Banyak orang salah mengartikan ayat ini. 
 2 Korintus 9:8  Dan Allah sanggup MELIMPAHKAN 

SEGALA KASIH KARUNIA kepada kamu, supaya 
kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala 
sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai 
kebajikan. 
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II. ANUGERAH TUHAN MEMBUAT SESEORANG TIDAK 
TERKALAHKAN. 

c. Pengkhotbah 9:11  Lagi aku melihat di bawah 
matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan 
untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan 
bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang 
berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan 
karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena 
waktu dan nasib dialami mereka semua. 

 RAHASIA KEMENANGAN YANG SEJATI ADALAH 
ANUGERAH! 

d. Saya berdoa supaya Anugerah Tidak Terkalahkan 
ini, Tuhan berikan kepada anda!  

 Banyak orang yang mencari kekuatan (power). 
Tetapi kekuatan tetap akan kalah dibandingkan 
anugerah. 

 Di dalam Alkitab, ada banyak orang yang MENANG 
BUKAN KARENA KUAT, TETAPI KARENA ADA 
KASIH KARUNIA DAN KEMURAHAN TUHAN. 

e. YANG TERINDAH ADALAH KETIKA HIDUP KITA 
DIAMBIL ALIH OLEH ANUGERAH. 

 Anugerah akan menjadi pembeda besar dalam 
hidup seseorang. 

 Tanpa anugerah, hidup kita akan dipenuhi 
pergumulan. Sebaliknya, dengan anugerah, selalu 
ada kemudahan. 

 Jangan sampai anda bermusuhan dengan orang 
yang disertai dengan anugerah. 



Outline Kotbah Minggu, 06 November 2022 – Taken Over by Grace #1 

 4 of 6 

 
III. BAGAIMANA SUPAYA ANUGRAH TUHAN 

MENGAMBIL ALIH HIDUP KITA? 
1. SERAHKAN HIDUPMU KEPADA TUHAN, SANG 

SUMBER ANUGERAH. 
 Roma 6:13-14 13 Dan janganlah kamu 

menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada 
dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, 
TETAPI SERAHKANLAH DIRIMU KEPADA ALLAH 
sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang 
sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota 
tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-
senjata kebenaran.  14 SEBAB KAMU TIDAK AKAN 
DIKUASAI LAGI OLEH DOSA, KARENA KAMU TIDAK 
BERADA DI BAWAH HUKUM TAURAT, TETAPI DI 
BAWAH KASIH KARUNIA. 

 Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri. 
 Kalau saudara mau hidup dikuasai kasih karunia 

dan anugerah Allah, hari ini serahkan hidupmu 
kepadaNya. 

2. RENDAHKAN DIRIMU DIHADAPAN TUHAN.  
 Rahasia berikutnya untuk hidup dibawah kasih 

karunia adalah kerendahan hati. 
 Di Daniel 4, ada kisah yang menarik ketika Raja 

Nebukadnezar pernah terjebak dalam 
kesombongan. 

- Daniel 4:34 34 Tetapi setelah lewat waktu yang 
ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke 
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langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu 
aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan 
dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena 
kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan 
kerajaan-Nya turun-temurun.  

- Daniel 4:36-37 36 Pada waktu akal budiku kembali 
kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran 
dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. 
Para menteriku dan para pembesarku menjemput 
aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, 
bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu 
diberikan kepadaku. 37 Jadi sekarang aku, 
Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan 
memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya 
adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan 
yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku 
congkak. 

3. DEKLARASIKAN ANUGERAH SECARA PROFETIK! 
 Firman Tuhan di Amsal 18:21a berkata bahwa 

hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah ini bicara 
tentang perkataan yang keluar dari mulut kita! 

- Dan firman Tuhan selanjutnya berkata: Amsal 
18:21b siapa yang suka menggemakannya, akan 
memakan buahnya! 

- Menggemakannya artinya memperkatakan 
sesuatu sampai berulang-ulang. 

 Bulan lalu kita baru saja banyak bicara dan 
menggemakan tentang mujizat. Karena kita 



Outline Kotbah Minggu, 06 November 2022 – Taken Over by Grace #1 

 6 of 6 

banyak bicara mujizat, maka benar-benar banyak 
mujizat yang terjadi. Sedangkan di sepanjang bulan 
ini kita giliran akan terus menggemakan tentang 
anugerah. 

 Saya ajak mulai hari ini MULAILAH SERING 
MEMPERKATAKAN ANUGERAH ATAS HIDUP 
ANDA. 

 
PENUTUP: 
Imani bahwa mulai hari ini anugerah akan mencover 
hidup anda senantiasa. Anugrah Tuhan akan menjadi 
seperti perisai yang menjaga hidup kita. Ada anugerah 
di semua bidang kehidupan kita yang membuat kita 
tidak bisa dikalahkan. 


