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FLOOD OF LOVE #3 - BANJIR KASIH #3 
YOU MATTER! - ANDA PENTING! 

 
 
PEMBUKAAN: 
Memasuki minggu ketiga sekaligus minggu menjelang 
Natal, saya mau bagikan satu pesan cinta dari Tuhan 
berjudul You Matter! Anda penting! Anda Berharga! 
Saya yakin pesan cinta dari Tuhan hari ini akan membuat 
hidup akan semakin dibanjiri dengan kasih Allah yang 
luarbiasa. 
 
I. SADARILAH BAHWA ANDA PENTING DI MATA 

TUHAN!  
a. Lukas 1:26-31 26 Dalam bulan yang keenam Allah 

menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang 
perawan yang bertunangan dengan seorang 
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan 
itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah 
Maria, ia berkata: "SALAM, HAI ENGKAU YANG 
DIKARUNIAI, TUHAN MENYERTAI ENGKAU." 29 
MARIA TERKEJUT MENDENGAR PERKATAAN ITU, 
LALU BERTANYA DI DALAM HATINYA, APAKAH 
ARTI SALAM ITU. 30 Kata malaikat itu kepadanya: 
"Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh 
kasih karunia di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya 
engkau akan mengandung dan akan melahirkan 
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seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau 
menamai Dia Yesus. 

 Hari itu adalah hari biasa yang normal bagi Maria. 
Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang istimewa 
akan datang, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. 

 Salam itu membukakan sesuatu yang sangat 
luarbiasa bagi Maria. 

b. Lukas 2:8-11, 20 8 Di daerah itu ada gembala-
gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan 
ternak mereka pada waktu malam.  9 Tiba-tiba 
berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka 
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan 
mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu 
kepada mereka: "Jangan takut, sebab 
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu 
kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini 
telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud.  20 Maka kembalilah gembala-
gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah 
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan 
mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang 
telah dikatakan kepada mereka. 

 Di jaman itu, Gembala-gembala domba tidak 
dianggap orang penting. 

 Dari kisah Maria dan gembala-gembala ini, saya 
sekedar mau menyampaikan bahwa anda dan 
saya, semuanya, penting di mata Tuhan! 
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 NATAL ADALAH BUKTI PENTING YANG 
MEMBUKTIKAN ANDA BEGITU PENTING! 

 
II. 2 PENYEBAB KENAPA SESUATU MENJADI SANGAT 

PENTING. 
1. SESUATU MENJADI PENTING KARENA PUNYA 

PERANAN ATAU FUNGSI YANG PENTING. 
 2 Timotius 4:11  Hanya Lukas yang tinggal dengan 

aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, 
karena pelayanannya penting bagiku. 

 Dari kisah Paulus dan Markus kita bisa belajar 
beberapa hal: 

- Belajar dari kesalahan Paulus saat menilai Markus 
di awal perjalanan mereka, kita jangan sampai 
memandang rendah seseorang. 

 Demikian pula kalau kita yang jadi seperti Markus. 
Anda mungkin dulu gagal dan dipandang remeh, 
tetapi kalau anda mau bangkit anda bisa berhasil 
dan bisa dicari-cari banyak orang. 

- Sadarilah dalam diri anda ada potensi yang sangat 
penting. Masalahnya potensi itu seringkali tidak 
langsung kelihatan alias tersembunyi. 

- Tuhan tidak menciptakan kita untuk sesuatu yang 
iseng. Tuhan menciptakan saudara dan saya 
karena Tuhan punya kepentingan yang sangat 
penting yang hanya bisa tercapai melalui anda dan 
saya. Ada satu tugas yang hanya bisa diselesaikan 
oleh anda di dunia ini. Orang lain tidak bisa 
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menyelesaikannya. Hanya anda yang bisa! Itu 
sebabnya anda sangatlah penting! 

2. SESUATU MENJADI SANGAT PENTING KARENA 
BERHARGA DAN CINTA. 

 Ada hal-hal tertentu yang rasanya “tidak terlalu 
berguna”, tetapi punya arti yang sangat penting. 

 Itulah juga yang Tuhan rasakan saat melihat anda 
dan saya. 

- Tetapi di sisi lain, anda dan saya penting, bukan 
karena sekedar potensinya. Anda dan saya penting 
di mata Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Titik. 

 Matius 18:12-14 12 "Bagaimana pendapatmu? Jika 
seorang mempunyai seratus ekor domba, dan 
seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan 
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor 
di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13 
Dan Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya jika ia 
berhasil menemukannya, lebih besar 
kegembiraannya atas yang seekor itu dari pada 
atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang 
tidak sesat. 14 Demikian juga Bapamu yang di sorga 
tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-
anak ini hilang." 

 Kalau kita sendiri yang jadi gembalanya, apa yang 
akan kita lakukan? 

 Pertanyaannya: kenapa si gembala mau untuk 
melakukannya? Kalau si superior yang terhilang, 
maka mungkin lebih untuk gembala bersedia 
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mencarinya. Tetapi kalau si inferior yang terhilang, 
kenapa si gembala ini tetap bersedia 
melakukannya? 

- Tuhan mencari anda bukan untuk menghukum 
anda. Tuhan mencari anda untuk membawa anda 
kembali ke pelukannya. 

 
III. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN SETELAH 

MENGETAHUI KEBENARAN HARI INI? 
3. RAWAT DAN PELIHARA BAIK-BAIK HIDUPMU. 
 Sekali lagi sadarilah bahwa diri anda penting. 
 Kesaksian: 
4. SADARILAH BAHWA SAMA SEPERTI DIRI KITA 

PENTING, DEMIKIAN JUGA DENGAN ORANG LAIN.  
 Salah satu kisah menyedihkan di hari Natal adalah 

dimana saat Maria dan Yusuf berusaha untuk 
mencari penginapan, tetapi ternyata semua 
penginapan penuh. 

 Filipi 2:2-4 2 karena itu sempurnakanlah sukacitaku 
dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam 
satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, 3 dengan tidak 
mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang 
sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati 
yang seorang menganggap yang lain lebih utama 
dari pada dirinya sendiri; 4 dan janganlah tiap-tiap 
orang hanya memperhatikan kepentingannya 
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 
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 Saya rasakan bahwa di Natal tahun ini, Tuhan 
bukan hanya mau membanjiri kita dengan 
kasihNya, tetapi Dia juga mau memakai kita untuk 
sarana untuk membanjiri orang lain dengan Kasih 
Allah. 

- Tuhan mau kita belajar melihat kepentingan dan 
kebutuhan orang lain di sekitar kita. 

 Kesaksian: 
5. CARILAH KEPENTINGAN TUHAN! 
 Filipi 2:21 sebab semuanya mencari 

kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus 
Yesus. 

- Kepentingan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya 
sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terhilang bisa 
diselamatkan! 

 Hari ini kita sudah belajar bahwa diri kita penting. 
Orang di sekitar kita juga penting. Dan tentunya 
jiwa-jiwa yang terhilang juga sangat penting! 

 Kesaksian: 
 
PENUTUP: 
Sadarilah dirimu berharga di mata Tuhan. Jaga hidupmu 
baik-baik karena hidupmu sangat penting. Selain itu 
juga lihatlah orang lain sebagai sosok yang penting, 
apalagi jiwa-jiwa yang terhilang. 


