Outline Kotbah Minggu, 02 Mei 2021 – Me And My Family #1

ME AND MY FAMILY #1
AKU DAN KELUARGAKU #1
SENSE OF BELONGING
RASA MEMILIKI

PEMBUKAAN:
Hari ini kita akan masuk dalam sebuah seri kotbah yang baru
berjudul Me and My Family atau Aku dan Keluargaku.
Sesuai judulnya, artinya sepanjang bulan ini kita akan
banyak belajar tentang Keluarga. Saya percaya rhema
firman Tuhan sepanjang bulan ini akan sangat
memperlengkapi, memberkati, bahkan saya nubuatkan
mujizat demi mujizat dalam keluarga dan pernikahan akan
terjadi mulai bulan Mei ini! Saya mulai seri ini dengan satu
topik berjudul Sense of Belonging atau Rasa Memiliki.

MENGEMBANGKAN RASA MEMILIKI ADALAH KUNCI
MEMILIKI KELUARGA YANG SUKSES DAN BAHAGIA.
a. Maleakhi 4:5-6 5 Sesungguhnya Aku akan mengutus
nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN
yang besar dan dahsyat itu. 6 Maka ia akan membuat
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati
anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku
datang memukul bumi sehingga musnah.
 Firman Tuhan berkata bahwa supaya bumi tidak
musnah, maka hati harus bapa-bapa berbalik kepada
anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapabapanya.
I.
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Artinya salah satu penyebab kemusnahan adalah hati
yang tidak ketemu satu sama lain.
Demikian pula dalam keluarga: Berapa banyak keluarga
yang di ambang “kemusnahan” akibat hati antar
anggota keluarga yang mulai ada jarak dan tidak saling
bertemu satu sama lain.
Ketika Hati Bapa kembali pada anak dan Hati Anak
kembali pada Bapa, maka ada satu hal yang akan
terjadi: RASA KEPEMILIKAN kita terhadap Keluarga,
akan dipulihkan!
Saya berdoa mulai bulan ini: hati setiap anggota
keluarga berbalik kembali kepada keluarga kita sehingga
Rasa saling memiliki itu kembali ditumbuhkan: Mulai
saling mendoakan, saling menyapa, saling perhatian,
saling peduli, saling menolong, saling menguatkan,
saling menjaga, saling memberkati.
Kesimpulan: Rasa memiliki akan menentukan cara kita
memperlakukan sesuatu atau seseorang!
Suatu kali ada sebuah toko kelontong yang terbakar.
Demikian pula halnya dengan keluarga, rasa
kepemilikan kita menentukan perjuangan kita bagi
Keluarga kita.

5 CIRI KELUARGA YANG RASA MEMILIKINYA MULAI
PUDAR.
1. SALING MENYALAHKAN DAN SALING LEMPAR
TANGGUNG JAWAB.
 Kejadian 3:11-12 11 Firman-Nya: "Siapakah yang
memberitahukan kepadamu, bahwa engkau telanjang?
II.
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Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Kularang
engkau makan itu?" 12 Manusia itu menjawab:
"Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang
memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka
kumakan."
Terus seharusnya bagaimana? Sadarilah bahwa semua
yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama
sekeluarga!
HANYA MEMIKIRKAN PERJUANGANNYA SENDIRI.
Kejadian 4:9 Firman TUHAN kepada Kain: "Di mana
Habel, adikmu itu?" Jawabnya: "Aku tidak tahu! Apakah
aku penjaga adikku?"
Sebaliknya Rasa Memiliki Keluarga itu berarti kita
peduli, kita berdoa, dan kita jadi berkat bagi mereka!
1 Tawarikh 19:10-13 10 Ketika Yoab melihat, bahwa
serangan itu mengancam dia dari depan dan dari
belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan
Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan
dengan orang Aram itu. 11 Selebihnya dari rakyat itu
ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan
mereka mengatur barisannya berhadapan dengan bani
Amon itu. 12 Lalu berkatalah Yoab: "Jika orang Aram itu
lebih kuat dari padaku, maka haruslah engkau
menolong aku, tetapi jika bani Amon itu lebih kuat dari
padamu, maka aku akan menolong engkau. 13
Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati
untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN
kiranya melakukan yang baik di mata-Nya."
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 Itu sebabnya komunikasi adalah hal yang vital bagi
keluarga!
 Jangan sampai kita Malah sengaja menjauh ketika
keluarga kita terkena masalah.
Keluarga yang sejati ada di saat baik dan juga ada di
saat yang paling buruk.
3. SERING MEMBANDINGKAN DENGAN KELUARGA
ORANG LAIN.
 Orang yang rasa memiliki akan keluarga mulai luntur
akan suka membanding-bandingkan dengan keluarga
orang lain.
 Sekurang apapun keluarga anda, Belajarlah mengucap
syukur dan bangga dengan Keluarga anda sendiri!
 Kenapa kita perlu bangga dan bersyukur?
Pertama, Tuhan yang menempatkan kita dalam
Keluarga tersebut! Dan pilihan Tuhan tentunya adalah
yang terbaik dan paling cocok bagi kita!
Kedua, saat kita mengucap syukur, kuasa Tuhan
bekerja dan membawa pemulihan bagi Keluarga kita.
Ketiga, saat kita bisa mengucap syukur dan bangga
dengan keluarga kita, di situlah letak kebahagiaan
Keluarga! (Jadi kebahagiaan bukan karena kita punya
Keluarga yang sempurna, tapi karena kita bisa
mengucap syukur dan bangga atas Keluarga kita)
4. TIDAK BAHAGIA DENGAN KEBAHAGIAAN ANGGOTA
KELUARGA KITA YANG LAIN.
 Lukas 15:27-28 27 Jawab hamba itu: Adikmu telah
kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu
tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
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28 Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau
masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Roma 12:15 Bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita, dan menangislah dengan orang yang
menangis!
TIDAK PEDULI DENGAN KESELAMATAN KELUARGANYA.
Orang yang kehilangan rasa memiliki juga tidak peduli
jika keluarganya Masuk Surga atau masuk Neraka.
Sebaliknya, orang yang punya rasa memiliki yang besar
bagi keluarga, pasti akan peduli dan berjuang dengan
sungguh-sungguh sampai seisi keluarganya terima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menerima
jaminan keselamatan daam Kerajaan Surga.
Dalam Kisah Anak Bungsung yang terhilang itu, kita bisa
melihat: Si sulung sudah kehilangan hati untuk adiknya:
Inilah gambaran orang yang sudah kehilangan rasa
memiliki dalam keluarga: Bahkan keselamatan anggota
keluargapun sudah tidak dipedulikan lagi.
Hari ini sementara firman ini dibagikan, saya ajak kita
juga memikirkan keselamatan keluarga kita.
Berdoa Minta Roh Kudus berkarya untuk keselamatan
Keluarga kita!

PENUTUP:
Minta Roh Kudus untuk berkarya dan menumbuhkan
kembali hati yang memiliki keluarga kita. Pemulihan pasti
terjadi jika Roh Kudus bekerja.
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