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Roma 8 : 29 ( PB 189 )

Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka

juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa

dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, 

menjadi yang sulung di antara banyak saudara
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Efesus 5 : 15 ( PB 234 )

Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, 

bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang 

bebal, tetapi seperti orang arif.
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3 UNSUR 

PEMBENTUKAN 

KARAKTER :

1. HERIDITAS

2. KOMUNITAS

3. RUTINITAS
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ROMA 12 : 2 ( PB 193 )

JANGANLAH KAMU MENJADI SERUPA DENGAN 

DUNIA INI, TETAPI BERUBAHLAH OLEH 

PEMBAHARUAN BUDIMU, SEHINGGA KAMU 

DAPAT MEMBEDAKAN MANAKAH KEHENDAK 

ALLAH: APA YANG BAIK, YANG BERKENAN

KEPADA ALLAH DAN YANG SEMPURNA

Matius 23 : 27 ( PB 31 )

(27) Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama
seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya
memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya

penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.
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INTEGRITAS adalah

Seorang yang tidak memiliki sikap 

mendua, tidak berpura-pura. Orang 

yang memiliki INTEGRITAS adalah 

orang yang UTUH

(John Maxwell)

• INTEGRITAS IMAN ;

Kesatuan antara HATI PERCAYA, MULUT MENGAKU dengan

sikap dan tindakan sehari-hari sesuai imannya

• INTEGRITAS DIRI ;

Kesatuan antara PERKATAAN dan PERBUATAN
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Amsal 18 : 12  ( PL 699 )

(12) Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi 
kerendahan hati mendahului kehormatan.

Amsal 22 : 4 ( PL 703 )

(4) Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN
adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.

Matius 6 : 15
(15) Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, 
Bapamu juga tidak akan mengampuni.

Matius 6 : 12 ( PB 6 )

(12) Dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, 
seperti kami juga
mengampuni orang yang 
bersalah kepada kami.
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Matius 6 : 14 – 15 ( PB 6 )

(14) Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan
orang, Bapamu yang di Sorga akan mengampuni kamu
juga. (15) Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.

Matius 18 : 21 – 22 ( PB  24 )

(21) Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: 

“ Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni

saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh

kali?” (22) Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata

kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai

tujuh puluh kali tujuh kali…”


