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ROOT OF HAPPINESS IN FAMILY #4 
AKAR KEBAHAGIAAN DALAM KELUARGA #4 

MY BEST LEGACY 
WARISAN TERBAIKKU 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan bagikan 
di hati saya dan saya percaya ini akan menjadi satu bekal 
dalam setiap pernikahan dan keluarga saudara. Judul 
firman Tuhan hari ini adalah My Best Legacy atau 
Warisan Terbaikku. 
 
I. SATU KUNCI KEBAHAGIAAN KELUARGA ADALAH 

MEMPERSIAPKAN LEGACY/WARISAN. 
a. WARISAN TIDAK HANYA MELULU BICARA 

TENTANG HARTA. 
 2 Korintus 12:14  Sesungguhnya sekarang sudah 

untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi 
kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban 
bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, 
melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak 
yang harus mengumpulkan harta untuk orang 
tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-
anaknya.  

 Saudara harus tahu bahwa warisan tidak selalu 
bicara tentang uang atau aset. 
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- Roma 15:29 Dan aku tahu, bahwa jika aku datang 
mengunjungi kamu, aku akan melakukannya 
dengan penuh berkat Kristus. 

b. PERBEDAAN: LEGACY VS INHERITANCE. 
 Walaupun secara umum, keduanya bisa diartikan 

sebagai warisan, tetapi ada sedikit perbedaan 
antara legacy dan inheritance. 

 Inheritance adalah sesuatu yang berwujud yang 
kita berikan kepada keturunan kita (barang fisik 
yang berharga) 

 Legacy adalah sesuatu yang kita tanamkan dalam 
diri seseorang (misal: nilai-nilai hidup, prinsip-
prinsip kebenaran Firman Tuhan, iman, dst)  

 PRIORITASKAN MENERUSKAN LEGACY, 
KETIMBANG SEKEDAR INHERITANCE. 

- INHERITANCE ADALAH MEMBERIKAN IKAN 
kepada anak cucu kita, sedangkan LEGACY ADALAH 
MENINGGALKAN CARA SUPAYA MEREKA BISA 
MENDAPATKAN IKAN itu sendiri. 

 Bagi anda anak-anak muda (yang belum 
mempunyai anak), Firman Tuhan juga bicara 
kepada kita semua:  

 
II. WARISAN LEGACY YANG BISA KITA TERUSKAN 

KEPADA KETURUNAN KITA. 
1. WARISAN IMAN. 
 2 Timotius 1:5  Sebab aku teringat akan imanmu 

yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama 
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hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu 
Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam 
dirimu. 

- Billy Graham: "The greatest legacy one can pass on 
to one's children and grandchildren are not money 
or other material things accumulated in one's life, 
but rather a legacy of character and faith." 

- Billy Graham: Warisan atau legacy terbesar yang 
bisa anda berikan kepada anak cucu anda bukanlah 
uang atau kekayaan material yang anda 
kumpulkan, tetapi warisan karakter dan iman! 

 MEWARISKAN AGAMA MUDAH, TETAPI 
MEWARISKAN IMAN, APALAGI HATI YANG CINTA 
TUHAN, MEMBUTUHKAN KETEKUNAN DARI 
ORANGTUA. 

- 1 Samuel 8:1,3.   1 Setelah Samuel menjadi tua, 
diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi 
hakim atas orang Israel. 3 Tetapi anak-anaknya itu 
tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar 
laba, menerima suap dan memutarbalikkan 
keadilan. 

 Contoh lain yang saya bilang berhasil mewariskan 
iman kepada anaknya adalah Naomi. 

 KUNCINYA ADALAH JADILAH TELADAN DAN 
BERJUANGLAH SEDINI MUNGKIN! 

- 2 Timotius 3:14-15.   14 Tetapi hendaklah engkau 
tetap berpegang pada kebenaran yang telah 
engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu 



Outline Kotbah Minggu, 27 Februari 2022 – Akar Kebahagiaan dalam Keluarga #4 

 4 of 7 

mengingat orang yang telah mengajarkannya 
kepadamu. 15 Ingatlah juga BAHWA DARI KECIL 
ENGKAU SUDAH MENGENAL KITAB SUCI yang 
dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun 
engkau kepada keselamatan oleh iman kepada 
Kristus Yesus. 

2. WARISAN KEDISPLINAN. 
 Amsal 13:24  Siapa tidak menggunakan tongkat, 

benci kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi 
anaknya, menghajar dia pada waktunya.  

 Gara-gara tidak menggunakan tongkat disiplin, 
Daud gagal mendidik anak-anaknya dengan baik,  

- 1 Raja-raja 1:6  SELAMA HIDUP ADONIA AYAHNYA 
BELUM PERNAH MENEGOR DIA DENGAN UCAPAN: 
"MENGAPA ENGKAU BERBUAT BEGITU?" Ia pun 
sangat elok perawakannya dan dia adalah anak 
pertama sesudah Absalom. 

 Ingatlah bahwa disiplin adalah warisan yang 
sangat dibutuhkan oleh anak-anak anda. 

- Di satu sisi, kita harus mengasihi; tapi di sisi lain, 
kita harus mendisiplin. Harus ada keduanya, maka 
anak-anak kita bisa menangkap Pelajaran yang 
baik dari disiplin yang kita berikan.  

3. WARISAN PERNIKAHAN YANG BAHAGIA. 
 Amsal 19:14  Rumah dan harta adalah warisan 

nenek moyang, tetapi isteri yang berakal budi 
adalah karunia TUHAN. 
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 Rumah tangga yang bahagia adalah modal 
kebahagiaan seorang anak. 

 Bagi saudara yang pernikahannya sedang dilanda 
keretakan, jadikan firman ini untuk memotivasi 
anda bersama pasangan anda untuk bangkit demi 
anak-anak anda. Anak-anak ayo juga bangkit dan 
berdoa untuk pemulihan pernikahan orang 
tuanya. 

 Bagi saudara yang sudah terlanjur berpisah, saya 
berdoa firman ini membakar iman anda untuk 
bangkit dan mendoakan kembali pernikahan 
anda. 

 Tetapi bagi saudara yang memang sudah tidak 
memiliki pasangan, bersama dengan Tuhan, anda 
tetap bisa menjadi single parent yang membawa 
kebahagiaan dan kesuksesan untuk anak anda. 

4. WARISAN NAMA BAIK. 
 Amsal 22:1  Nama baik lebih berharga dari pada 

kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada 
perak dan emas. 

 Waktu hidupmu baik, maka bukan hanya anda 
akan menuai yang baik dari Tuhan dan manusia, 
akan tetapi, anda akan dapat bonus berupa nama 
baik! 

 Rut 2:6-8 6 Bujang yang mengawasi penyabit-
penyabit itu menjawab: "Dia adalah seorang 
perempuan Moab, dia pulang bersama-sama 
dengan Naomi dari daerah Moab. 7 Tadi ia berkata: 
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Izinkanlah kiranya aku memungut dan 
mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai 
ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia 
datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang 
dan seketika pun ia tidak berhenti."  8 Sesudah itu 
berkatalah Boas kepada Rut: "Dengarlah dahulu, 
anakku! Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke 
ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari 
sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku 
perempuan. 

 Bagi anda yang lahir dari keluarga yang punya 
track record yang tidak baik, jangan berkecil hati!  

5. WARISAN KESAKSIAN HIDUP. 
 Ada satu lagi legacy yang unik dan spesial yang 

bisa anda tanamkan kepada anak-anak saudara, 
yaitu Kesaksian Hidup anda. 

 Hakim-hakim 6:13  Jawab Gideon kepada-Nya: "Ah, 
tuanku, jika TUHAN menyertai kami, mengapa 
semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala 
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib yang 
diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, 
ketika mereka berkata: Bukankah TUHAN telah 
menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang 
TUHAN membuang kami dan menyerahkan kami ke 
dalam cengkeraman orang Midian." 
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PENUTUP: 
Inheritance biasa diberikan saat seseorang meninggal, 
tetapi legacy ada proses transfer yang bisa kita lakukan 
sejak hari ini. Berikan dan tinggalkan legacy terbaik 
untuk kebahagiaan keluarga anda. 
 
 


