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EXCEEDING GRACE #3 - ANUGERAH MELIMPAH #3 
GROWING IN GRACE 

BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 
grace atau anugerah. Judul firman Tuhan hari ini adalah 
Growing in Grace atau Bertumbuh dalam Anugerah.  
 
I. TERUSLAH BERTUMBUH DALAM ANUGERAH. 
a. 2 Petrus 1:2  Kasih karunia dan damai sejahtera 

melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan 
akan Yesus, Tuhan kita. 

 Petrus mengawali surat yang dia tulis ini dengan 
kata-kata: kasih karunia dan damai melimpahi 
kamu! 

- Karena Kalau sejak start hidup kita sudah dipenuhi 
grace, maka hasilnya pasti berbeda dengan orang 
yang memulai tanpa grace. 

 2 Petrus 3:18  TETAPI BERTUMBUHLAH DALAM 
KASIH KARUNIA dan dalam pengenalan akan Tuhan 
dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya 
kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. 

 Jangan sampai mengawali sesuatu dalam grace, 
tetapi akhirnya grace itu hilang dalam hidup kita.  

b. 1 Samuel 2:26  Tetapi Samuel yang muda itu, 
semakin besar dan semakin disukai, baik di 
hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia. 
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 Samuel adalah salah satu pribadi yang hidup 
dalam anugerah Tuhan. 

 Samuel akhirnya bertumbuh menjadi anak yang 
luarbiasa. Dia semakin besar dan semakin disukai 
oleh Tuhan dan manusia. 

 
II. KUNCI BERTUMBUH DALAM ANUGRAH. 
Saya akan bagikan beberapa kunci bagaimana bisa 
bertumbuh dalam anugerah yang akan kita banyak 
pelajari dari hidup Samuel. 
1. BERTUMBUH DALAM PENGENALAN AKAN ALLAH. 
 Itulah yang dikatakan Petrus di awal dan akhir dari 

suratnya. 
- Semakin kita kenal Tuhan kita, semakin nyata 

manifestasi kasih karuniaNya dalam hidup kita. 
 Samuel semakin bertumbuh dalam Anugerah, 

karena Samuel semakin mengenal Tuhan. 
- 1 Samuel 3:7 Samuel belum mengenal TUHAN; 

firman TUHAN belum pernah dinyatakan 
kepadanya. 

 Pengenalan artinya proses untuk mengenal. 
Semuanya butuh proses, termasuk Samuelpun 
butuh proses untuk mengenal Tuhan! 

 Hosea 4:6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal 
Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan 
itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; 
dan karena engkau melupakan pengajaran 
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Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-
anakmu. 

- Zakeus awalnya hanya mendengar tentang Yesus 
dan belum mengenal Yesus. Tapi hari itu Yesus 
lewat dan dia ingin sekali melihat Yesus. Dia sampai 
naik pohon untuk bisa lihat Yesus. Dan ajaibnya 
Yesus menyapa dia dan berkata mau menginap di 
rumahnya. Zakeus tidak menyia-nyiakan 
kesempatan itu. Dia tidak membuang kesempatan 
untuk bisa berkenalan dengan Yesus. Bahkan dia 
berkata: setengah hartaku aku siap berikan untuk 
orang miskin! Aku siap rugi 4x lipat! Kenapa 
Zakheus lakukan itu? Dia lakukan itu supaya Yesus 
tidak berubah pikiran untuk menginap di 
rumahnya. Zakeus rela bayar mahal untuk bisa 
berkenalan dengan Yesus dan membangun 
hubungan dengan Yesus! 

- Hari ini saya berdoa supaya kita Jangan menolak 
kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan. Kita 
harus siap bayar harga untuk mengenal Yesus! 

2. HIDUP DALAM KEKUDUSAN, INTEGRITAS, DAN 
MENJAUHI DOSA. 

 Roma 6:1-2.   1 Jika demikian, apakah yang hendak 
kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, 
supaya semakin bertambah kasih karunia itu? 2 
Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi 
dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di 
dalamnya?  
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- Dosa tidak pernah menambah kasih karunia! Dosa 
malah menyusutkan dan mengerdilkan anugerah 
Tuhan dalam hidup seseorang. 

 Samuel hidup dalam anugerah yang berlimpah 
karena dia sungguh-sungguh menjaga hidupnya 
tetap bersih dari dosa. 

- 1 Samuel 12:3-4.   3 Di sini aku berdiri. Berikanlah 
kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan 
di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu 
siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang 
telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? 
Siapakah yang telah kuperlakukan dengan 
kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima 
sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan 
mengembalikannya kepadamu." 4 Jawab mereka: 
"Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak 
memperlakukan kami dengan kekerasan dan 
engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapa 
pun." 

 Bagaimana Jika terlanjur hidup dalam dosa? 
kuncinya adalah pertobatan! 

 Itulah yang dilakukan Daud saat dia berdosa: 
Bertobat! 

- 2 Samuel 12:13 Lalu berkatalah Daud kepada 
Natan: "Aku sudah berdosa kepada TUHAN." Dan 
Natan berkata kepada Daud: "TUHAN telah 
menjauhkan dosamu itu: engkau tidak akan mati. 

3. TERTANAM DI RUMAH TUHAN. 
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 Saya percaya salah satu alasan kenapa hidup 
Samuel terus bertumbuh dalam kasih karunia, 
adalah karena dia sejak kecil sudah tertanam di 
rumah Tuhan. 

- Mazmur 92:13-16.   13 Orang benar akan bertunas 
seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti 
pohon aras di Libanon; 14 mereka yang ditanam di 
bait TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. 
15 Pada masa tua pun mereka masih berbuah, 
menjadi gemuk dan segar, 16 untuk 
memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa Ia 
gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-
Nya. 

 Bukan hanya tertanam biasa, tetapi Samuel juga 
dari kecil melayani Tuhan. Tahukah saudara, 
Melayani Tuhan mendatangkan anugerah yang 
besar dalam hidup ini.  

- Maleakhi 3:16-18.   16 Beginilah berbicara satu 
sama lain orang-orang yang takut akan TUHAN: 
"TUHAN memperhatikan dan mendengarnya; 
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi 
orang-orang yang takut akan TUHAN dan bagi 
orang-orang yang menghormati nama-Nya." 17 
Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, 
firman TUHAN semesta alam, pada hari yang 
Kusiapkan. AKU AKAN MENGASIHANI MEREKA 
SAMA SEPERTI SESEORANG MENYAYANGI 
ANAKNYA YANG MELAYANI DIA. 18 MAKA KAMU 
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AKAN MELIHAT KEMBALI PERBEDAAN ANTARA 
ORANG BENAR DAN ORANG FASIK, ANTARA 
ORANG YANG BERIBADAH KEPADA ALLAH DAN 
ORANG YANG TIDAK BERIBADAH KEPADA-NYA. 

 
PENUTUP: 
Mari belajar seperti Samuel yang mau tertanam di 
rumah Tuhan, melayani, dan terus giat mengenal Tuhan 
serta menjaga hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. 


