Outline Kotbah Oktober – Love God with Passion #3 (17-Oktober-2021)

LOVE GOD WITH PASSION #3
MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #3
THE MANIFESTATION OF LOVE
MANIFESTASI KASIH

PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari
seri firman Tuhan Love God With Passion. Dan di bagian
ketiga ini kita akan bicara tentang Manifestasi Kasih.
I.

a.


-


b.

KASIH ITU NYATA, BUKAN ABSTRAK.
KASIH PERLU DIWUJUDNYATAKAN ATAU
DIMANIFESTASIKAN.
Ulangan 6:5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap kekuatanmu.
Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa
kininya sangat menarik karena tertulis: Cintailah
TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu:
TUNJUKKANLAH ITU DALAM CARA HIDUPMU DAN
DALAM PERBUATANMU.
Mulai sekarang jangan sembunyikan kasih anda!
Tunjukkan! Buktikan! Manifestasikan!
Demikian pula dengan kasih kepada Tuhan: Kita
perlu TUNJUKKAN BAHWA KITA MENCINTAI
TUHAN LEWAT CARA HIDUP KITA.
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Masalahnya masih banyak orang Kristen yang
masih
bingung
untuk
mewujudnyatakan
mengasihi Tuhan dengan segenap.

II.

4 ARTI MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP.
SELALU INGIN MEMBUAT TUHAN HAPPY.
Orang yang mengasihi seseorang dengan segenap,
pasti memiliki kerinduan agar orang yang dia kasihi
bisa merasakan senang dan bahagia.
Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
maka lakukan hal-hal yang membuat Tuhan kita
senang.
2 Korintus 5:9 Sebab itu juga kami berusaha, baik
kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di
luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya.
Dalam terjemahan Alkitab masa kini dikatakan:
Karena itu kami berusaha sungguh-sungguh untuk
menyenangkan hati-Nya.
Saat kita mau melakukan sesuatu, coba tanyakan
dulu dalam diri anda: Apakah yang kulakukan ini
menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan
yang aku lakukan ini malah mendukakan Roh
Kudus yang ada dalamku?
Saya yakin sebagian besar dari kita tidak kesulitan
untuk menjawab beberapa contoh pertanyaan ini.
Semakin kita dekat dengan orang yang kita kasihi,
maka kita juga akan semakin tahu apa yang
menjadi kesukaan dan ketidaksukaannya.

1.




-

-
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2.

-

-





Demikian pula kalau kita mengasihi Tuhan, maka
kita pasti rela untuk menyingkirkan kebiasaan
negatif kita, sebagai bukti kasih kita kepada
Tuhan.
MENCINTAI YANG TUHAN CINTAI.
Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan
belajar mencintai yang Tuhan cintai.
Pertanyaannya adalah apa yang paling Tuhan
cintai? Jawabannya ada di Yohanes 3:16 Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Mungkin sebagian besar dari saudara sudah hafal
ayat ini. Tetapi saya mau bacakan ayat ini dari
terjemahan Alkitab Indonesia Masa Kini: Yohanes
3:16 (BIMK) KARENA ALLAH BEGITU MENGASIHI
MANUSIA DI DUNIA INI, sehingga Ia memberikan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
mendapat hidup sejati dan kekal.
BAHAN
BAKAR
UTAMA
KEGERAKAN
SELAMATKAN JIWA ADALAH HATI YANG CINTA
TUHAN DENGAN SEGENAP.
Yohanes 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata
kepada Simon Petrus: "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada
mereka ini?" Jawab Petrus kepada-Nya: "Benar
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3.




-

Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi
Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah
domba-domba-Ku."
Saya percaya semua jemaat Keluarga Allah ada
orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya
mari kita bangkit Masuk dalam Kegerakan
Menggembalakan Domba-dombanya Tuhan.
Inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam
kegerakan menggembalakan domba-dombanya
Tuhan: MENGUATKAN YANG LEMAH; MENGOBATI
YANG SAKIT DAN MEMBALUT YANG LUKA;
MENCARI YANG TERHILANG DAN MEMBAWA
PULANG YANG TERSESAT.
Saya yakin kalau kita bisa lakukan itu, maka itu
semua membuat Tuhan sangat senang bahkan
sangat bahagia. Alkitab berkata 1 jiwa
diselamatkan, maka seluruh sorga bersorak penuh
sukacita!
PASTI MENCINTAI IBADAH DAN RUMAH TUHAN.
Mazmur 122:1 Nyanyian ziarah Daud. Aku
bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku:
"Mari kita pergi ke rumah TUHAN."
BAIT ALLAH ADALAH TEMPAT DI MANA KITA
DITEMPA MENJADI RAKSASA IMAN.
IBADAH DI BAIT ALLAH ADALAH KUNCI
MENGALAMI KEMENANGAN BESAR!
Yeremia 17:22-25.
22 Janganlah membawa
barang-barang dari rumahmu ke luar pada hari
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4.



Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan,
tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah
Kuperintahkan kepada nenek moyangmu. 23
Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak
mau memperhatikannya, melainkan mereka
berkeras
kepala,
sehingga
tidak
mau
mendengarkan dan tidak mau menerima tegoran.
24 Apabila kamu sungguh sungguh mendengarkan
Aku, demikianlah firman TUHAN, dan tidak
membawa masuk barang-barang melalui pintupintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi
menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan
sesuatu pekerjaan pada hari itu, 25 maka melalui
pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk
raja-raja dan pemuka pemuka, yang akan duduk di
atas takhta Daud, dengan mengendarai kereta dan
kuda: mereka dan pemuka-pemuka mereka,
orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem.
Dan kota ini akan didiami orang untuk selamalamanya.
BANGGA DAN TIDAK BISA DIAM MENCERITAKAN
TUHAN.
Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan sangat
bangga dengan hal yang dia cintai.
Mazmur 119:46 Aku hendak berbicara tentang
peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja,
dan aku tidak akan mendapat malu.
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PENUTUP:
Manifestasikan dan tunjukkan kasih kita kepada Tuhan
dalam hidup sehari-hari. Senangkan Tuhan, banggalah
akan Tuhan, cintai apa yang Dia cintai dan
bersemangatlah dan beribadah kepadaNya.
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