
Kebahagiaan Fungsional iman 
 

"apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dan yang melakukan 

mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum 

Taurat atau karena kamu mendengar dengan iman?"  

Galatia 3: 5 

 

Realitas supernatural dari Kekristenan diteguhkan oleh keyakinan iman. (Ibr 11: 1). Iman 

melihat alam yang tidak terlihat. Iman adalah persepsi 'indra keenam' dari roh manusia. 

Bagaimana kita merasakan realitas Tuhan? Setiap orang Kristen didiami oleh Roh Kudus. 

Kita mengetahui kebenaran ini dengan menerima firman dengan hati yang percaya. 

(Yohanes 14:17). Dalam keselamatan awal kita saat pertobatan, kita menerima berkat 

berlipat ganda yang dikatakan sebelumnya: damai sejahtera, pembenaran, kasih Tuhan 

dan Roh Kudus. Karena saya sangat percaya pada kebenaran tertulis dari Roma 5: 1-5. 

Keyakinan iman yang teguh adalah kunci untuk mengakses perbendaharaan Roma 5:17. 

 

Paulus mengajukan pertanyaan retoris dalam Galatia 3: 5, jawaban yang jelas: 'melalui 

pendengaran dengan iman.'oleh karena itu, Roh datang pertama kali, dan Roh terus 

disediakan, melalui saluran iman. Apa pun yang dia capai dalam diri kita dan melalui kita 

adalah melalui kerja iman yang berharga. Alam mukjizat hanya terbuka bagi calon yang 

beriman (Markus 9:23; 10:27). Partisipan kerajaan yang efektif, menikmati berkat penuh 

dari 2 Petrus 1: 3-11 terlibat oleh iman berharga yang kita peroleh. (ayat 5) 

 

Doa menawarkan kemungkinan yang tidak terbatas dan jawaban yang ajaib hanya jika 

ada iman yang hidup. (Luk 11: 8-10). Setiap kali Anda mengucapkan doa, biarlah itu diisi 

dengan permohonan yang dipenuhi dengan iman yang sungguh-sungguh! (Luk 11:11). 

Oleh karena itu, tingkat pencurahan dan manifestasi Roh Kudus dalam hidup Anda 

bergantung pada operasi iman yang penuh kuasa: "Apalagi Bapamu yang disorga, Ia 

akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya" (Luk 11:13) 

Keberhasilan ledakan doa tergantung pada ukuran iman proaktif kita dalam 

mempercayai-Nya. Berapa banyak lagi yang bisa Anda percayai hari ini? (Rom 8:32). 

Dengan percaya, Anda menerima! (Matius 21:22) 

 

Berjalan sebagai ahli waris dari segala sesuatu,  

Galatia 4:7; 3:26, 


