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MIRACLE FOR FAMILY RESTORATION #5 

MUJIZAT PEMULIHAN KELUARGA #5 

BUILDING A GREAT FAMILY 

MEMBANGUN KELUARGA HEBAT 

 

 

PEMBUKAAN: 

Saya ingin membagikan sebuah rhema Firman Tuhan 

yang luarbiasa, yaitu: Building a Great Family atau 

Membangun Keluarga Hebat. Rhema yang akan saya 

bagikan kepada anda ini adalah sebuah Visi yang Tuhan 

ingin tanamkan dalam keluarga kita masing-masing 

sejak dari sekarang. Mengapa? Sebab Tuhan tidak 

hanya ingin keluarga kita sampai pada tahap 

dipulihkan saja, akan tetapi Tuhan mau keluarga kita 

masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Selama 1 

bulan ini kita sudah belajar bagaimana mengalami 

Mujizat Pemulihan Keluarga, akan tetapi saya percaya 

Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar 

pemulihan keluarga saja. Itu sebabnya penting sekali 

bagi kita untuk mengerti rencana Allah bagi keluarga 

kita; penting sekali bagi kita untuk bisa melihat 

blueprint Allah bagi keluarga kita; dan terlebih lagi 

penting sekali untuk kita membawa keluarga kita 
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masuk dalam rencana Allah yang besar dan hebat itu. 

Apakah anda siap? 

 

I. 

RENCANA ALLAH BAGI KELUARGA. 

 

Kejadian 12:1 (Kita akan melihat rencana Allah bagi 

Abraham dan keturunannya. Artinya kalau kita adalah 

keturunan Abraham, maka rencana Allah ini juga 

berlaku untuk keluarga kita). 1 Berfirmanlah TUHAN 

kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak 

saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang 

akan Kutunjukkan kepadamu;  

 

Tuhan suruh Abraham pergi meninggalkan negerinya, 

sanak saudaranya, rumah bapanya, ke negeri yang akan 

Tuhan tunjukkan kepadanya. 

 

Artinya Tuhan mau Abraham meninggalkan 

rencananya, kemauannya, pemikirannya dan 

menggantinya dengan rencana Allah, kemauan Allah, 

dan pemikiran Allah. 
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Kejadian 12:2-3 2 Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 

membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 

berkat. 3 Aku akan memberkati orang-orang yang 

memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang 

mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka 

bumi akan mendapat berkat.” 

 

Dengan kata lain, rencana Allah bagi Abraham adalah: 

Building A Great Family atau Membangun Keluarga 

yang Hebat.  

 

TANGKAP RHEMA INI: TUHAN MAU MEMBANGUN 

BAGI ANDA, KELUARGA YANG HEBAT! BUILDING A 

GREAT FAMILY! Keluargamu tidak akan menjadi 

keluarga biasa, keluarga rendah, tapi Tuhan akan 

memberkati keluarga anda menjadi keluarga yang 

hebat.  

 

Bahkan secara lebih spesifik lagi, saya mendapatkan 

rhema dari Tuhan secara khusus untuk jemaat 

Keluarga Allah (saya berdoa kita semua bisa menangkap 



Outline Kotbah Minggu, 30 Juni 2019 – Miracle for Family Restoration #5 

 4 of 12 

rhema yang luarbiasa ini, sebab inilah yang sungguh-

sungguh akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita - 

apakah anda siap?!) 

 

Yesaya 60:22  Yang paling kecil akan menjadi kaum yang 

besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang 

kuat; Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan 

segera pada waktunya. 

 

Saya percaya ini yang akan Tuhan lakukan untuk gereja 

kita, Keluarga Allah: TUHAN AKAN MEMBERKATI 

GEREJA KITA, BUKAN LAGI MENJADI GEREJA BIASA, 

TAPI MENJADI GEREJA YANG BESAR, BAHKAN 

MENJADI BANGSA YANG BESAR! 
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II. 

DI AREA APA SAJA TUHAN MAU 

MENJADIKAN KELUARGA KITA HEBAT? 

 

MAZMUR 112:1-10 

 

1 Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan 

TUHAN, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.  

BERKAT PERTAMA: KELUARGA YANG 

KEBAHAGIAANNYA BESAR!  

 

2 Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang 

benar akan diberkati.  

BERKAT KEDUA: ANAK CUCUNYA PERKASA DI BUMI.  

 

3 Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, 

kebajikannya tetap untuk selamanya.  

BERKAT KETIGA: KELUARGA YANG HARTA DAN 

KEKAYAANNYA BESAR!  
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4 Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; 

pengasih dan penyayang orang yang adil. 5 Mujur 

orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi 

pinjaman, yang melakukan urusannya dengan 

sewajarnya.  

BERKAT KEEMPAT: FAVOR TUHAN DALAM HIDUPNYA 

BESAR (perkenanan dan berkat Tuhan besar) 

 

6 Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang 

benar itu akan diingat selama-lamanya. 7 Ia tidak takut 

kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh 

kepercayaan kepada TUHAN. 8 Hatinya teguh, ia tidak 

takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. 

BERKAT KELIMA: BERKAT IMAN DAN WARISAN ILAHI! 

 

9 Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang 

miskin; kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, 

tanduknya meninggi dalam kemuliaan.  

BERKAT KEENAM: MENJADI BERKAT SECARA MASSIVE. 

 

 



Outline Kotbah Minggu, 30 Juni 2019 – Miracle for Family Restoration #5 

 7 of 12 

10 Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia 

menggertakkan giginya, lalu hancur; keinginan orang 

fasik akan menuju kebinasaan. 

BERKAT KETUJUH: BERKAT PEMBELAAN TUHAN! 

 

III. 

APA RAHASIANYA SUPAYA KITA BISA 

MEMPUNYAI KELUARGA YANG HEBAT 

SEPERTI ITU? 

 

1. MILIKI ROH YANG TAKUT AKAN TUHAN, YANG 

SANGAT SUKA KEPADA SEGALA PERINTAHNYA!  

 

Mazmur 112:1  Haleluya! Berbahagialah orang yang 

takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala 

perintah-Nya. 

 

Itu sebabnya ambil komitmen untuk memiliki roh yang 

takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala 

perintahNya! 
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Jangan justru sebaliknya: Bukannya suka, tapi malah 

alergi, malah curiga, malah berat hati.  

 

Milikilah terlebih dahulu hati yang sangat suka kepada 

segala perintahNya, maka semuanya akan 

ditambahkan kepadamu! 

 

2. TABURKAN BENIH PROFETIK UNTUK MEMPERBESAR 

POHON BERKAT KETURUNAN ANDA! 

 

Kita harus mengerti bahwa dalam setiap keluarga, ada 

yang namanya POHON BERKAT KETURUNAN:  

 

Jadi saya ajak kita semua, seluruh jemaat Keluarga 

Allah, mari kita bangun pohon berkat keturunan dalam 

keluarga kita masing-masing; mari kita bangun juga 

pohon berkat keturunan dalam gereja kita. 

 

Kunci Memperbesar Berkat Keturunan kita adalah 

MENABUR. 

Perhatikan baik-baik: ALLAH ISREAL DISEBUT SEBAGAI 

ALLAH ABRAHAM, ISHAK DAN YAKUB -- Berbicara 

tentang berkat keturunan!!!  
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Abraham, Generasi Penabur Pertama, berani 

meninggalkan segala sesuatunya (keluarganya bahkan 

tanah kelahirannya) untuk mengikuti rencana Tuhan. 

Bahkan Abraham juga mempersembahkan 

persepuluhan dari semua miliknya kepada Melkisedek 

(gambaran Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama) serta 

berani mempersembahkan Ishak anak satu-satunya 

kepada Tuhan. Ini semua adalah taburan yang penting 

sekali untuk memperbesar berkat keturunan 

keluarganya.  

 

Kemudian Ishak, Generasi Penabur Kedua, juga tidak 

kalah hebat dalam menabur bagi Tuhan.  

 

Kejadian 26:12-13   12 Maka menaburlah Ishak di tanah 

itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus 

kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN. 13 Dan orang itu 

menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia 

menjadi sangat kaya. 

 

Pada masa kelaparan, Ishak menyatakan imannya, 

dengan menabur lebih banyak lagi. Luarbiasanya Alkitab 

mencatat bahwa ia menuai 100x lipat pada tahun itu 

juga; Ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi 
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sangat kaya karena diberkati Tuhan. Ishak memperbesar 

"Pohon Berkat" dalam keluarganya. 

Setelah itu giliran Yakub, Generasi Penabur Ketiga. 

 

Kunci memperbesar berkat keturunan selalu dimulai 

dengan MENABUR!!!  

 

Lukas 13:18-19   18 Maka kata Yesus: "Seumpama 

apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku akan 

mengumpamakannya? 19 Ia seumpama biji sesawi, 

yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji itu 

tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di 

udara bersarang pada cabang-cabangnya.” 

 

TANPA ADA TABURAN, maka berkat keturunan kita 

akan menjadi kering, bahkan habis. Ini kesalahan 

banyak keluarga sehingga berkat yang Tuhan berikan 

pada generasi pendahulu, bukannya makin besar, 

malahan makin habis - GENERASI PERTAMA 

MEMBANGUN, GENERASI KEDUA MENIKMATI, 

GENERASI KETIGA MENGHANCURKAN. 
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SEBALIKNYA, DENGAN TABURAN YANG BESAR SEPERTI 

KELUARGA ABRAHAM: Generasi pertama berani 

menabur, generasi kedua semakin hebat menaburnya, 

generasi yang ketiga berani mengakui kesalahan dan 

kemudian bertobat serta mulai menabur dengan 

dahsyat. Itu sebabnya berkat keturunan mereka 

semakin membesar: GENERASI PERTAMA 

MEMBANGUN, GENERASI KEDUA EKSPANSI, GENERASI 

KETIGA DAN SETERUSNYA MENAKLUKKAN DUNIA. 

Inilah dahsyatnya berkat Tuhan!!! 

 

DEMIKIAN PULA HALNYA DENGAN GEREJA KITA: Saya 

ajak kita semua membangun Pohon Berkat Keturunan 

kita sehingga makin lama makin besar, dari generasi ke 

generasi semakin diberkati Tuhan, diurapi Tuhan 

menjadi orang-orang perkasa di muka bumi yang 

melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama 

Tuhan. 

 

BAGI ANDA YANG BERANI MERESPONI FIRMAN 

TUHAN INI, TERIMALAH BERKAT PROFETIK INI! 
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Ayub 8:7  Maka kedudukanmu yang dahulu akan 

kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian 

akan menjadi sangat mulia. 

 

Ulangan 1:11  TUHAN, Allah nenek moyangmu, kiranya 

menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu 

sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan-

Nya kepadamu. 

 

PENUTUP: 

Masuklah pada rencana Allah dalam membangun 

keluarga kita, maka kita akan melihat karya Tuhan yang 

ajaib atas keluarga kita itu dinyatakan, sehingga 

keluarga kita boleh menjadi keluarga yang hebat di 

dalam Tuhan. 

 


