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THE YEAR OF GREAT MIRACLES #3 

TAHUN MUJIZAT BESAR #3 

THE FAITH FACTOR 

FAKTOR IMAN 

 

PEMBUKAAN: 

Selama 2 minggu pertama kita sudah terima rhema 

yang benar-benar luarbiasa, yaitu Record 

Breaking Miracle dan juga Dream Like Miracles. 

Saya ajak untuk kita benar-benar mempersiapkan 

hati kita sebaik mungkin, sebab tahun ini akan ada 

banjir mujizat yang lebih besar; bukan hanya satu 

atau dua mujizat, tetapi saudara akan mengalami 

mujizat yang bertubi-tubi. Hari ini saya mau 

lanjutkan pesan Tuhan dengan judul THE FAITH 

FACTOR atau FAKTOR IMAN! 

 

I. FAKTOR IMAN ADALAH FAKTOR PENENTU 
MUJIZAT. 
a. Matius 13:58  Dan karena ketidakpercayaan 

mereka, tidak banyak mujizat diadakanNya di 
situ. 
 Ini ayat yang ditulis dalam Alkitab saat 

Yesus ditolak di Nazaret, tempat dimana 
Yesus dibesarkan.  
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 Di mana ADA IMAN, disitu ADA 
MUJIZAT.  

 Hanya saja yang jadi masalahnya adalah 
manusia sukar percaya.  

 Sekalipun mujizat dan tanda ajaib 
didemonstrasikan secara luarbiasa oleh 
Yesus, tetap saja ada yang tidak percaya 
dan menolak Yesus.  

b. Itu sebabnya Yesus berkata: Berbahagialah 
orang yang sekalipun tidak melihat, tetapi 
percaya - inilah IMAN! 
 Sadarkah anda bahwa anda bahwa Yesus 

menyebut anda berbahagia?! Mengapa? 
Sebab sekalipun anda belum pernah 
melihat Yesus secara jasmani, tapi anda 
percaya Yesus. Itu sebabnya kita 
memperoleh pengampunan dosa dan 
jaminan keselamatan dalam Kerajaan 
Sorga.  

 Tahukah Saudara bahwa satu hal yang 
sangat menyedihkan hati Tuhan adalah 
ketidakpercayaan?! 

 Mengapa? Sebab tanpa 
ketidakpercayaan akan menjauhkan kita 
dari anugerah Tuhan. 
- Jadi KETIDAKPERCAYAAN LAH 

YANG MEMBUAT MANUSIA 
KEHILANGAN ANUGERAH DAN JAUH 
DARI TUHAN.  
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 Demikian pula sebaliknya, 
KEPERCAYAAN AKAN MEMBAWA KITA 
MENDEKAT PADA TUHAN DAN 
MENGALAMI ANUGERAH TUHAN YANG 
BESAR. 

 Yohanes 4: 49-53   49 Pegawai istana itu 
berkata kepada-Nya: "Tuhan, datanglah 
sebelum anakku mati."  50 Kata Yesus 
kepadanya: "Pergilah, anakmu hidup!" 
ORANG ITU PERCAYA AKAN 
PERKATAAN YANG DIKATAKAN 
YESUS KEPADANYA, LALU PERGI.  51 
Ketika ia masih di tengah jalan hamba-
hambanya telah datang kepadanya dengan 
kabar, bahwa anaknya hidup.  52 Ia 
bertanya kepada mereka pukul berapa 
anak itu mulai sembuh. Jawab mereka: 
"Kemarin siang pukul satu demamnya 
hilang." 53 Maka teringatlah ayah itu, 
bahwa pada saat itulah Yesus berkata 
kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu ia pun 
percaya, ia dan seluruh keluarganya. 

c. IMAN ADALAH SESUATU YANG HIDUP 
DAN HARUS TERUS BERTUMBUH! 
 2 Timotius 1:5 Sebab aku teringat akan 

imanmu yang tulus ikhlas, yaitu IMAN 
YANG PERTAMA-TAMA HIDUP di dalam 
nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike 
dan yang aku yakin HIDUP juga di dalam 
dirimu. 
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 JANGAN SAMPAI KITA BERKATA KITA 
ORANG BERIMAN TETAPI IMAN KITA 
KERING DAN LAYU, BAHKAN MUNGKIN 
ADA YANG IMANNYA SEDANG 
SEKARAT BAHKAN SAMPAI MATI. 

 KALAU IMAN ITU HIDUP DAN 
BERTUMBUH DALAM KELUARGA KITA, 
MAKA WARISAN IMAN AKAN BISA 
DITERUSKAN DARI GENERASI KE 
GENERASI.  

 
II. RAHASIA IMAN YANG BERTUMBUH. 

1. TINGGAL DALAM FIRMAN.  
 Yohanes 15:7  Jikalau kamu tinggal di 

dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam 
kamu, mintalah apa saja yang kamu 
kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 
- Dalam bahasa aslinya, kata ‘Firman’ 

dalam ayat ini adalah Rhema. Jadi ini 
bukan Firman Logos, tapi Firman 
Rhema. Ini bukan sekedar Firman yang 
tertulis dalam Alkitab, tapi ini adalah 
Firman yang diwahyukan kepada kita.  

 Waktu di awal tahun seperti ini, kita semua 
diingatkan dan dikuatkan oleh firman 
Tuhan. Kita tangkap rhema the Year of 
Great Miracles, kita imani adanya 
Records Breaking Miracles, kita awalnya 
sangat berapi-api bahwa kita akan terima 
dream like miracle. 
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 Kalau kita baca di Yosua 14: 10-13, kita 
tahu bahwa Kaleb orang yang sangat 
hebat. 

 Ini yang harus kita lakukan juga. Terus 
pegang janji Tuhan tentang great 
miracle. Hari ini pegang, besok tetap 
pegang, minggu depan tetap pegang, 
bulan depan tetap pegang, tahun depan 
tetap pegang, selamanya tetap pegang. 

2. ARAH PANDANGAN KITA HARUS TERUS 
TERTUJU PADA YESUS. 
 Ibrani 12:2a  Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 
yang memimpin kita dalam iman, dan yang 
membawa iman kita itu kepada 
kesempurnaan,  

 Bagaimana mengarahkan pandangan 
kita terus tertuju pada Yesus? 

3. KONSISTEN BERTINDAK DALAM IMAN.  
 Yakobus 2:17  Demikian juga halnya 

dengan iman: Jika iman itu tidak disertai 
perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya 
adalah mati. 

4. BERTUMBUH DALAM LINGKUNGAN 
ROHANI SECARA KONSISTEN. 
 Iman diibaratkan seperti biji sesawi. Biji 

sesawi adalah benih yang begitu cepat 
bertumbuh. Demikian juga seharusnya 
iman kita. Iman yang benar adalah iman 
yang cepat bertumbuh! 
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 Sama halnya dengan iman. Supaya iman 
bisa bertumbuh dengan baik, maka 
dibutuhkan tanah yang tepat, dbutuhkan 
tempat yang tepat! Ini bicara tentang 
lingkungan rohani. Ini bicara tentang 
gereja lokal. 

 
PENUTUP: 

Miliki mimpi yang besar dan percayalah bahwa 

tahun 2019 Tuhan akan bekerja dengan begitu 

ajaib dan mendatangkan great miracles dalam 

hidup kita. 

 

 


