
*GROW IN FAITH* 
*oleh Ps. Henny Kristianus, 14 November 2021* 
 
*PRINSIP* 
Usia bukanlah jaminan kedewasaan. Yang membuat iman kita bertumbuh bukanlah seberapa banyak Firman yang 
kita tahu, melainkan seberapa banyak Firman yang kita lakukan dalam hidup ini. 
 
*APLIKASI* 
Agar iman kita bertumbuh, kita perlu: 
1. Menjalani proses (ujian, masalah, dan penderitaan) yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup sebagai kesempatan 
untuk bertumbuh. 
2. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak pada orang lain dan melayani mereka. 
3. Melatih panca indera untuk membedakan yang baik dan yang jahat. 
 
*PERTANYAAN* 
1. Dari skala 1 sampai 10 ( 1 untuk nilai paling rendah), di angka berapakah kita menilai pertumbuhan rohani kita 
masing-masing? Mengapa? 
- Misal: Skala 6, karena saya masih jatuh dalam dosa yang sama, walaupun intensitasnya sudah berkurang dibanding 
dulu. 
2. Dari 3 poin aplikasi di atas, manakah yang masih menjadi tantangan bagi kita? Ceritakanlah! 
3. Buatlah komitmen pertumbuhan iman kita pribadi, kemudian bagikanlah kepada teman dalam HOME! 
- Misal: Saya ingin mengubah respons/perilaku ____ ketika menghadapi masalah. 
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Ibrani 5:12-14 
12 Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-
asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 

13  Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran , sebab ia adalah anak kecil.  
14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk 
membedakan yang baik dari pada yang jahat .  

 

Banyak orang yang menjadi tua, sudah lama jadi orang percaya, sudah melayani, dan tahu banyak firman, tapi 
apakah imannya bertumbuh dewasa? 

- Mereka masih insecure, masih kurang bersyukur. 
- Ditegur oleh pemimpin, ngambek. 
- Saat mengalami gesekan dengan sesama, mundur dari pelayanan. 
- Sudah pelayanan tapi masih jatuh bangun di dalam dosa. 
- Tahu firman tapi tidak mau berkorban. 

 

Usia bukan jaminan dewasa 
Makan hanya membuat manusia bertumbuh secara jasmani (makin besar, makin tinggi), lalu menua, tapi belum 
tentu secara kedewasaan mental dan karakternya bertumbuh.  

 

Ada orang-orang yang pertumbuhan jasmani (fisik) dan mentalnya tidak seimbang, secara usia sudah dewasa 
tapi masih berperilaku seperti kanak-kanak: 
- Main game melulu. 
- Tidak mandiri, tidak bisa mengurus diri sendiri, bahkan masih diurusi Mamanya. 
- Makan ke restoran tidak bisa memutuskan mau makan apa, masih dipesankan Mamanya. 
- Sekolah tidak bisa memimpin diri sendiri untuk belajar, tidak mengerti tanggung jawab, masih harus 

dimarahi.  
- Hura-hura saja sedangkan sekolah tidak selesai-selesai. 



- Tidak memiliki pikiran untuk masa depan, akan apa yang dia mau bangun.  
- Tidak bersungguh-sungguh bertanggung jawab akan masa depannya sendiri.  
- Tidak memikirkan apa dampak dari perbuatannya.  
Hal-hal ini membuktikan bahwa pertambahan usia bukan jaminan seseorang menjadi dewasa. 

 

Kedewasaan iman seseorang tidak bisa dilihat dari usia, jabatan, posisinya di pelayanan, berapa lama dia sudah jadi 
orang Kristen, dan seberapa banyak dia tahu firman – karena makan firman saja hanya membuat seseorang tahu 
banyak. Itu sama seperti ahli farisi/ ahli Taurat yang tahu banyak tetapi tidak berbuat.  
Tapi yang membuat iman kita bertumbuh adalah ketika kita hidup melakukan firman. Jadi pertumbuhan bukan 
ditentukan dari berapa banyak firman yang kita tahu tetapi berapa banyak firman yang kita lakukan. 
 

Ada seorang hamba Tuhan senior dari sebuah gereja yang cukup memiliki nama dan ia membuka cabang di salah 
satu kota di Indonesia. Hamba Tuhan ini meminta seorang pengusaha untuk menggembalakannya. Setelah 
beberapa tahun, hamba Tuhan senior ini datang dan meminta agar gereja cabang ini mengembalikan dana yang 
pernah ditaburnya saat pembangunan gereja. Dana yang diminta kembali bukan sejumlah yang ditabur tetapi 
dihitung dari harga aset gereja saat itu, yang pastinya sudah bertambah dan berbunga.  
Hal ini membuktikan bahwa seorang hamba Tuhan yang sudah pelayanan puluhan tahun, merintis gereja di 
sana-sini, mengajar ribuan umat, menggembalakan, dan tahu banyak firman, bukanlah jaminan bahwa ia 
dewasa dalam iman karena kelakuannya masih seperti preman. 

 

Iman seseorang apakah ia dewasa di dalam Tuhan, diuji ketika orang itu ditekan, mengalami penderitaan, dan ketika 
ia dihadapkan kepada uang dan kekuasaan – apakah ia tetap ingat Tuhan, tetap bersyukur di tengah-tengah 
penderitaan, dan tetap taat kepada firman Tuhan? Orang yang bertumbuh dalam iman akan hidup semakin 
mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan menghidupi firman.  



Barometer kedewasaan rohani: 
 

1| Hidup kita berbuah 
 

Matius 21:19  
Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya 
kepada pohon itu: "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya!" Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. 

 

Buah dari hidup kita, orang-orang di sekitar kitalah yang bisa merasakannya, apakah buahnya manis/ asam, baik/ 
buruk. Jangan kita hanya menjadi tua dan hidup kita tidak berbuah. Ingat, Yesus pernah mengutuk pohon ara yang 
berdaun lebat tetapi tidak berbuah.  
 

Goal dari pertumbuhan rohani/ pertumbuhan iman bukan daun yang lebat (karisma), misalnya terlihat senior di 
dalam keKristenan atau sudah pelayanan, tetapi berbuah lebat. Buah yang lebat bicara tentang: 

• Karakter.  

• Jiwa-jiwa (orang yang sudah kita menangkan untuk Tuhan/ sudah kita muridkan).  

• Perubahan hidup kita sendiri.  

• Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang sekitar. 
 

Yohanes 15:2  
Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak 
berbuah.  

 

▪ Artinya, supaya hidup kita berbuah, kita akan mengalami proses, penderitaan, masalah, tekanan – karena ujian 
di dalam hidup kita melahirkan pengalaman dengan Tuhan.  
Pengalaman dengan Tuhanlah yang membuat iman kita bertumbuh sehingga kita semakin belajar mengenal 
Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan belajar rendah hati ketika Tuhan mempromosikan kita.  

▪ Sedangkan orang yang tidak mau diproses / dibersihkan, tidak akan bertumbuh. Mereka ngomel, “Mengapa ikut 
Tuhan susah banget? Ketika saya belum ikut Tuhan, bisnis saya diberkati, keluarga saya baik-baik saja. Setelah 
ikut Tuhan, usaha saya malah rugi, saya malah ditinggalkan oleh keluarga saya.”  

 

- Orang tua yang full protection terhadap anak-anaknya, tidak mau anaknya tersentuh/ disakiti, ke mana-
mana dijaga, maka anak-anaknya tidak akan siap menghadapi dunia nyata. Sedangkan anak yang orang 
tuanya memberi kepercayaan, mereka mau tidak mau harus dapat membuat keputusan sendiri.  

- Hidup saya berubah saat dikirim kuliah ke Australia. Karena jauh dari orang tua, saya dilatih untuk bisa 
membuat keputusan yang benar, harus bisa survive di tengah-tengah tekanan, dan belajar bereaksi benar 
ketika disakiti orang. Semua itu dipelajari justru saat kita berada di area tidak nyaman di dalam hidup kita.  

 

Penderitaan yang menguji iman 
- Ketika kita ingin belajar mengenal dan mengandalkan Tuhan, kita akan diperhadapkan kepada tekanan dan 

penderitaan. Kita tidak bisa lari ke mana-mana, tidak ada yang bisa menolong kita, terlebih ketika orang yang 
kita andalkan mengecewakan kita. Kita hanya bisa menangis dan berlari kepada Tuhan.   

- Tetapi ketika kita belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan 
mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan 
belajar mendengar Tuhan. Tekanan akan melahirkan pengalaman kita dengan Tuhan yang membuat kita 
semakin mengenal Tuhan. Dan proses hidup yang luar biasa itulah yang membentuk dan menumbuhkan iman 
kita. Penderitaan akan menghasilkan iman.  

- Jadi apa pun masalah dalam hidup kita, mari belajar menghadapinya, jangan lari dari masalah. Karena proses, 
ujian, dan tekanan hidup, Tuhan izinkan dengan maksud supaya iman kita bertumbuh.  
Hadapi masalah dan jadilah seperti Daud yang terlatih menghadapi singa dan beruang sehingga ia menjadi 
seorang raja yang kuat, menjadi seseorang yang sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya.  

 

Saya bersyukur saat kecil mengalami orang tua bercerai dan meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan izinkan 
supaya saya memiliki pengalaman dengan Tuhan, supaya iman saya bertumbuh, supaya saya belajar mengenal 
Tuhan sebagai Bapa saya. 



1 Korintus 10:13  
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan 
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu 
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 

 

Tuhan izinkan kita mengalami ujian supaya kita bertumbuh dalam iman. Tuhan pasti menyertai di tengah-tengah 
ujian hidup itu dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, dan bahkan jalan keluar.  
Jadi penderitaan akan menguji kedewasaan iman kita –  apakah kita tetap memercayai Tuhan, tetap mengandalkan 
Tuhan, tetap bereaksi benar, taat dan melakukan firman, atau malah kita mundur dari iman? 
 

Ketika seseorang menghadapi kesulitan keuangan atau merasa doanya tidak dijawab, apakah ia mulai goyah 
imannya dan kecewa kepada Tuhan? Akankan ia percaya firman atau percaya fengshui? Apakah ia mencari 
pertolongan kepada Tuhan atau kepada hal-hal gaib (dukun, orang pintar, jimat). 
  

Kejadian 50:20  
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud 
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 

 
Roma 8:28  

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, 
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 

 

Betapa dewasa iman Yusuf dan Paulus karena tidak mudah saat berada di bawah tekanan untuk berkata, “Tuhan 
sanggup mengubah hal-hal buruk menjadi baik bagiku.” Tetapi inilah ujian kepada iman. 
Orang yang mengandalkan Tuhan akan lebih sabar menghadapi semua cobaan. 
Orang yang dewasa di dalam iman melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman.  

 

2| Tidak fokus pada diri sendiri 
 

Orang yang dewasa mengerti tanggung jawab dan prioritas (bahwa yang menjadi tanggung jawabnya harus 
diprioritaskan dan diselesaikan terlebih dahulu/ first thing first), dan bisa berkorban (mengorbankan hal yang tidak 
penting seperti bermain, untuk mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting. 
 

- Anak kecil bersifat egois, hanya berfokus pada diri sendiri, yang penting dia kenyang dan senang. Saat main 
game, anak kecil tidak peduli sekitarnya. Dia sampai lupa tanggung jawabnya membersihkan kamarnya. 
Tetapi ada juga orang “dewasa” yang walaupun sudah menikah, tetap keranjingan main game, sampai di 
kantor pun tetap main game. 
 

- Selama sekolah online, anak-anak saya sering diberi assignment. Chloe, anak saya yang pertama, ia memiliki 
spirit dan pemikiran yang dewasa sehingga sudah mengerti prioritas. Saat diberi assignment, Chloe 
mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, baru pergi main. Ini yang namanya tanggung jawab, 
boleh main tapi kerjakan dulu tanggung jawabnya. Sedangkan adik kembarnya baru mengerjakan tugasnya 
saat kakaknya sudah selesai.  

 
Orang dewasa tidak berfokus untuk kepentingan diri sendiri (tidak memikirkan kepentingannya sendiri) tetapi 
mengerti tanggung jawabnya dan bisa berkorban. 
 

Suami bekerja keras tanpa memikirkan dirinya sendiri untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.  
Istri lelah tetapi bangun pagi untuk masak sarapan bagi suami dan anak, lalu membereskan rumah. 

 

Orang yang dewasa berhati-hati dalam membuat keputusan. Dia tidak asal senang sendiri tetapi mengerti bahwa 
keputusan yang dia ambil akan memiliki dampak terhadap kehidupan orang banyak. Orang yang walau secara usia 
sudah dewasa tetapi mengambil keputusan secara sembarangan, berarti dia sebenarnya belum dewasa, karena dia 
hanya memikirkan dirinya sendiri. 
 



1 Korintus 10:24, 31-33 
24 Jangan seorangpun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 
31 Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya 
itu untuk kemuliaan Allah.  
33 Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal,  bukan untuk kepentingan diriku, tetapi 
untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 

 

Orang yang dewasa fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan (God-centered, Christ-centered).  
Sebagai pelayan Tuhan dan orang yang dewasa di dalam iman, kita tidak mencari keuntungan kita sendiri tetapi 
memikirkan kepentingan / keuntungan orang lain juga.  Tetapi orang yang fokusnya memperkaya diri sendiri, sekali 
pun dia seorang pelayan Tuhan atau pemimpin jemaat, artinya dia belum dewasa secara iman.  
 

- Ketika kita berusaha, kita tidak hanya memikirkan berapa banyak keuntungan yang kita dapatkan tetapi kita 
mau juga memikirkan kesusahan karyawan kita.  
 

- Saat pandemi, seorang worship leader di sebuah gereja penghasilannya terhenti karena pekerjaannya 
sebagai penyanyi sekuler juga terhenti. Dia terus melanjutkan pelayanannya sebagai worship leader 
walaupun di gereja tersebut dia tidak mendapat persembahan kasih atau sekadar uang transport. 
Betapa ada orang yang hanya memikirkan kepentingan program gerejanya, bagaimana ibadah online harus 
terus berjalan, tanpa memikirkan bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayanan mereka juga 
sedang kesusahan. Orang yang lapar tidak bisa hanya didoakan, orang yang tidak bisa membayar kontrakan 
tidak bisa hanya diberi firman. 
 

- Selama PPKM kami tidak bisa taping karena staff kami dirumahkan. Tetapi karena sudah kami kontrak untuk 
pelayanan, kami tetap bayarkan upahnya walau tidak full. Orang pasti menghargai karena bagaimana pun 
orang butuh uang. Kita tidak bisa mencari keuntungan kita sendiri tetapi harus memperhatikan kepentingan 
orang lain juga. 

 

Orang yang dewasa tidak sembarangan dengan hidupnya. Dia yakin bahwa hal apa pun yang dia buat, bahkan hal 
kecil seperti makan dan minum (ayat 31), dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah.  
Jangan sampai kita hanya hebat di gereja, pintar doa atau khotbah, tetapi di rumah kita mempermalukan Allah, atau 
hidup kita tidak menjadi kesaksian bagi keluarga atau pegawai sendiri; di luar gereja kita sudah seperti preman. 
Orang yang dewasa iman, fokus hidupnya mempermuliakan Tuhan dan bukan mencari nama besar. 
 

Saya ditanya bagaimana cara menaikkan subscriber di YouTube. Karena bukan merupakan target kami, kami 
tidak pernah membahasnya di dalam meeting. Kami hanya melakukan apa yang kami tahu ini dibutuhkan oleh 
umat Tuhan. Kami fokus menyiapkan firman, memberi yang terbaik setiap taping – kami cukup pastikan bahwa 
apa yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Saya percaya semua yang kami bisa nikmati itu merupakan 
karunia dan kemurahan Tuhan karena firman Tuhan berjanji Dia akan menarik banyak orang.  

 
Orang yang dewasa iman tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri tetapi dia memiliki tanggung jawab 
untuk jiwa-jiwa, memastikan hidupnya menjadi teladan, dan jangan sampai menjadi batu sandungan – karena Yesus 
sudah mati buat mereka (ayat 33). Dan sebagai orang percaya, apalagi sebagai pemimpin di tengah jemaat, kita harus 
memastikan bahwa orang mengenal Tuhan melalui hidup kita. 
 

Iman kita bertumbuh saat kita belajar melayani orang lain. 
Melayani orang lain membuat kita belajar berkorban, sedangkan orang yang tidak mau melayani tidak akan 
bertumbuh.  
Saat melayani, kita akan bertemu dengan begitu banyak orang, tantangan, dan perbedaan karena tidak semua orang 
mudah dihadapi, ada orang-orang yang ingin dilayani special request. Oleh karena itu di dalam pelayanan kita akan 
diproses untuk mengerti, rendah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga akan memiliki empati (belas 
kasihan) bagi orang lain.  



Di dalam pelayanan juga sering terjadi gesekan dengan sesama orang percaya dan teman pelayanan.  
- Jangan menghindar karena kalau setiap kali kita mengalami gesekan lalu kita menghindar, kita tidak akan belajar 

apa-apa.  
- Jangan lari dari proses karena proses baik untuk membuat kita belajar dan iman kita bertumbuh. 
Gesekan (misalnya antar pelayan Tuhan) akan membuat kita bertumbuh karena akan menjadi pelajaran berharga 
yang membuka mata kita dan membentuk karakter kita. 
Ketika kita melayani: 
- Kita diajar untuk menghargai perbedaan. 
- Kita belajar mengasihi banyak orang dengan berbagai latar belakang. 
- Kita dilatih untuk mengampuni kesalahan saat orang berbuat salah kepada kita. 
- Kita belajar berkorban, karena ketika melayani, kita harus memiliki motivasi bukan untuk mencari keuntungan.  
 

Lima belas tahun Fajar Pengharapan berdiri, saya dan suami sama sekali tidak pernah mengambil gaji karena 
kami mengerti berkorban. Dan kalau ada orang yang ingin bertanya lebih jauh tentang Tangan Pengharapan, 
kami traktir mereka makan karena kami harus berani berkorban.  

 

Orang yang dewasa iman, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberi bagi sesama dan pekerjaan 
Tuhan. Kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari berapa lama pelayanannya, gelar kependetaannya, 
pendidikan teologinya, seberapa besar jemaatnya; tetapi dari kemurahan hatinya (nyata dalam kemurahan hati)  – 
karena orang yang dewasa mengerti kata berkorban. 
 

Ketika kita melayani, kita akan diuji: 
- Apakah kita lebih cinta Tuhan atau cinta uangnya? Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. 
- Apakah kita lebih cinta keluarga atau cinta uangnya?  
- Apakah kita lebih cinta sesama atau cinta uangnya?  
 

Orang yang dewasa iman pasti memiliki belas kasihan, yaitu ketika mereka memiliki hanya sedikit tetapi mengerti 
bagaimana mereka memberkati orang lain. 

 

3| Bisa membuat keputusan yang benar 
 

- Orang yang dewasa tahu titik lemahnya.  
Dia akan secara sadar menjauh dari medan dosa / menghindari area di mana dia mudah jatuh ke dalam dosa.  

- Kalau pun jatuh, orang yang dewasa akan bangkit kembali, cepat minta ampun dan bertobat sungguh-
sungguh, dan tidak main-main dalam dosa.  
Sedangkan orang yang tidak dewasa rohani, sudah tahu hal itu merupakan titik lemahnya dan kalau dekat-dekat 
mereka pasti jatuh, malah tetap mau ke situ dan bermain-main dengan dosa. Dan saat jatuh bukannya bangkit 
tetapi tinggal di situ dan menikmati dosa, “Habis enak sih.”  

- Orang yang dewasa takut akan Tuhan, mengerti firman, dan akan melakukan sesuai firman sekalipun tidak 
menguntungkan bagi mereka – karena mereka mungkin harus mengorbankan apa yang menjadi hak mereka.  

- Orang yang dewasa berani mengakui kesalahannya di hadapan Allah. 
- Orang yang dewasa mampu tegas kepada diri sendiri untuk meninggalkan dosa dan hidupnya yang lama. 
 

Ibrani 5:13  
13 Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.  
14 Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk 
membedakan yang baik dari pada yang jahat .  

 

▪ Orang yang dewasa imannya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik / jahat, 
yang benar / salah, yang lurus / sesat. 

▪ Tetapi orang yang tidak dewasa rohani, sekalipun mendengar banyak firman, tetapi tidak dapat mengerti/ 
menangkap  kebenaran, pikirannya seperti tidak dibaharui, dan tidak bisa diajar.  
Mendengar firman harus dipaksa, tidak excited atau mempunyai ekspektasi positif untuk Tuhan bicara bagi 
hidupnya. Saat di gereja malah sibuk main Hp.  



Kedewasaan rohani bukan tentang seberapa banyak kita tahu firman, tetapi bagaimana/ sebagaimana banyak kita 
mengaplikasikan firman. 
 
Mengapa kita perlu bertumbuh secara rohani?  
Kita perlu bertumbuh dewasa dalam iman dan mengerti firman Tuhan, supaya kita terhindar dari bahaya disesatkan.  
 

Efesus 4:13-14  
13 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan 
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, 
14  sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu 
manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 

 

- Mari terus bertumbuh di dalam iman.  
- Belajar firman, belajar melakukan firman, dan hiduplah takut akan Tuhan.  
- Ketika hidup kita diproses dan kita harus melewati penderitaan serta tekanan, jangan lari.  
- Ketika kita menghadapi gesekan, jangan menghindar.  
- Izinkan semua proses itu terjadi di dalam hidup kita sehingga iman kita bertumbuh.  
- Orang yang dewasa, imannya teruji, dan penderitaan akan merupakan kesempatan untuk kita terus bertumbuh. 
 
▪ Kiranya hidup kita terjadi berkat.  
▪ Jangan hanya fokus pada diri sendiri, pastikan nama Tuhan selalu dipermuliakan.  
 
-oOo- 

 
DOA 
 

Tuhan, 
kiranya kasih karuniaMu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firmanMu. 
 

Tolong umatMu supaya terus bertumbuh dewasa dalam iman,  
supaya Tuhan bisa memakai hidup kami untuk memuridkan orang lain, 
dan berfokus pada hal yang esensial,  
yaitu pekerjaan Kerajaan Sorga dan apa yang menguntungkan bagi kerajaanMu.  
 

Tuhan,  
berkati hamba-hambaMu, anak-anakMu dimana pun mereka berada. 
  
Kami serahkan hidup kami kedalam tangan Tuhan. 
Amin 
 
-oOo- 

 
SONG LIST 
1 Do It Again (Elevation Worship) 
2 Terpujilah NamaMu (JPCC Worship) 
3 Pemilik Hidup (Vibe Worship) 


