
Ke 7 Pilar Kasih Karunia 

 

“Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau”.   

(2 Tim 1:2) 

 

Kasih karunia adalah hasil dari karya penebusan di Kalvari.  Kasih karunia adalah 

pasokan kebaikan ilahi secara cuma-cuma untuk peningkatan dan pemberdayaan 

hidup kerohanian.  Kasih karunia adalah pengaruh ilahi dan pemberdayaan untuk 

mengatasi kehidupan di dalam Kristus.  Kasih karunia memberi kita akses campur 

tangan ilahi untuk menghasilkan mukjizat dalam banyak kemustahilan hidup. 

 

i. Anugerah yang tak ternilai dari anak kesayangan-Nya. 

"Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia 

demi kasih karunia." Yohanes 1:16   

Ketika kita menerima anak-Nya, (Efesus 3:8,9), kita memiliki jalan masuk 

kepada kekayaan Kristus yang tak terselidiki. 

 

ii. Karunia Roh Kudus yang luar biasa.  

".... di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan 

Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu." (Efesus 1:13) 

Roh Kudus juga dikenal sebagai Roh kasih karunia dalam kitab Ibrani 

10:29.  Dia adalah administrator dari semua kasih karunia di bumi ini. 

 

iii. Harta karun yang luar biasa dari firman-Nya. 

 "Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang 

berharga ..." 2 Petrus 1:4  

Firman-Nya  yang mengaktifkan dan menghidupkan agen kasih karunia-

Nya.  (Markus 11:23; Zakharia 4:7) 

 

iv. Pasokan pemeliharaan bagi setiap penabur. 

 “Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah 

sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,” (2 Korintus 

9:7b, 8a) 

 Jadilah saluran kasih karunia-Nya dengan menjalani kehidupan yang 

murah hati menuju kerajaan-Nya.  (2 Korintus 8: 3-7) 

  

v. Kemanisan bibirmu 

 “Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, 

sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada 

setiap orang.”  (Kolose 4:6) 

 Ketika hidup kita penuh dengan ucapan syukur, bibir kita akan  penuh 

dengan buah ucapan syukur (Amsal 16:21,24) 



 

vi. Ketulusan kerendahan hati yang mulia  

"Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang 

rendah hati."  (Yakobus 4:6) 

Peninggian datang kepada jiwa yang tunduk di hadapan pencipta-Nya (1 

Petrus 5:6) 

 

vii. Rahmat yang tak habis-habis-Nya. 

“Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta 

kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih 

karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.”  (Ibrani 4:16) 

Kehidupan doa membawa transformasi kepada hati yang dipenuhi kasih 

karunia.  Tudung kasih karunia-Nya membuat jalan kita mulus untuk maju. 

 

Ketika kita mengalami ke 7 pilar kasih karunia ini, kita akan menerima kuasa dan 

kekuatan kasih karunia untuk hidup berkemenangan.  (2 Timotius 2:1) 


