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Spiritual Hunger #1 - Kelaparan Roh #1 
DESIRE - KEINGINAN 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan memulai sebuah seri khotbah yang 
baru yang berjudul ‘Spiritual Hunger’ atau Kelaparan 
Roh. Ini adalah satu topik yang penting sekali dan 
menentukan banyak hal dalam hidup kita. 
 
I. KUASA KELAPARAN ROH (THE POWER OF SPIRITUAL 

HUNGER) 
a. Mazmur 81:11  Akulah TUHAN, Allahmu, yang 

menuntun engkau keluar dari tanah Mesir: bukalah 
mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya 
penuh. 
 MEMBUKA MULUT LEBAR-LEBAR BERBICARA 

TENTANG MEMILIKI KELAPARAN ROH YANG 
BESAR.  
 Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan itu: 

Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan 
membuatnya penuh. 
 Coba perhatikan baik-baik ketika seorang anak 

kecil disuapi makanan oleh orang tuanya: 
 Orang yang mempunyai kelaparan roh yang 

besar, Tuhan berjanji: Aku akan membuatnya 
penuh! 

Pertanyaannya: Penuh dengan apa? 
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b. Mazmur 81:17  Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan 
gandum yang terbaik dan dengan madu dari 
gunung batu Aku akan mengenyangkannya.” 
 Inilah janji Tuhan: ORANG YANG MEMPUNYAI 

KELAPARAN ROH YANG BESAR, AKAN DIBERI 
MAKAN GANDUM DAN MADU YANG TERBAIK.  

c. Artinya: SEMUA KARYA TUHAN YANG BESAR 
DIMULAI DENGAN KELAPARAN ROH YANG BESAR 
DARI PIHAK KITA. 
 KETIKA SATU HAL ITU MENJADI KERINDUAN 

TERBESAR KITA, MEMUNCAK DALAM HATI KITA, 
SERUAN HATI TERDALAM KITA PADA TUHAN 
(BUKAN SEKEDAR RINDU, BUKAN SEKEDAR 
INGIN, BUKAN URUTAN KEDUA, KETIGA, ATAU 
KEEMPAT), MAKA SEMUA ELEMEN DALAM ROH 
JIWA TUBUH KITA AKAN BERSERU PADA TUHAN 
- INILAH YANG NAMANYA MEMBUKA 
MULUTMU LEBAR-LEBAR! 
 Inilah Firman dari Tuhan yang sudah 

menuntun Bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir 
(Mazmur 81) 
 Sadarkah Anda bahwa peristiwa keluarnya 

Bangsa Israel dari Mesir itu adalah sebuah 
Kelepasan Besar?! 
 KELEPASAN BESAR BANGSA ISRAEL DIMULAI 

DARI SERUAN BESAR. 
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- Keluaran 3:7-10 7 Dan TUHAN berfirman: "Aku 
telah memperhatikan dengan sungguh 
kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku 
telah mendengar seruan mereka yang 
disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, 
ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. 8 
Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan 
mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun 
mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri 
yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-
limpah susu dan madunya, ke tempat orang 
Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, 
orang Hewi dan orang Yebus. 9 Sekarang seruan 
orang Israel telah sampai kepada-Ku; juga telah 
Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas 
mereka. 10 Jadi sekarang, pergilah, Aku 
mengutus engkau kepada Firaun untuk 
membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari 
Mesir.” 

 Perhatikan baik-baik: Ketika Bangsa Israel 
tertindas dan menderita di Mesir, mereka 
berseru-seru kepada Tuhan! 
 Sampai Tuhan sendiri berkata: Aku telah 

mendengar seruan mereka, Aku telah 
memperhatikan dengan sungguh keadaan 
mereka, sebab itu Aku telah turun untuk 
melepaskan mereka! 
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 Matius 5:6  Berbahagialah orang yang lapar 
dan haus akan kebenaran, karena mereka akan 
dipuaskan. 
 Inilah kuasa kelaparan roh! This is The Power 

of Spiritual Hunger! 
 Sekarang mari kita lihat kisah tetang 

bagaimana 2 orang buta yang sudah pasti tidak 
bisa sembuh tapi bisa mendapatkan 
kesembuhanNya dari Yesus 
 KESEMBUHAN 2 ORANG BUTA DIMULAI DARI 

SERUAN BESAR. 
- Matius 20:30-34 30 Ada dua orang buta yang 

duduk di pinggir jalan mendengar, bahwa Yesus 
lewat, lalu mereka berseru: "Tuhan, Anak Daud, 
kasihanilah kami!” 31 Tetapi orang banyak itu 
menegor mereka supaya mereka diam. Namun 
mereka makin keras berseru, katanya: "Tuhan, 
Anak Daud, kasihanilah kami!” 32 Lalu Yesus 
berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata: 
"Apa yang kamu kehendaki supaya Aku perbuat 
bagimu?” 33 Jawab mereka: "Tuhan, supaya 
mata kami dapat melihat.” 34 Maka tergeraklah 
hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah 
mata mereka dan seketika itu juga mereka 
melihat lalu mengikuti Dia. 
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 Perhatikan baik-baik SEBERAPA BESAR 2 
ORANG BUTA ITU MEMBUKA MULUTNYA 
LEBAR-LEBAR kepada Yesus! 

 Dan yang luarbiasa adalah janji Tuhan selalu Ya 
dan Amin: Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka 
Aku akan memenuhinya! 

d. Demikian pula halnya dengan kita, coba tanyakan 
pada diri anda sendiri: TANYAKAN PADA DIRI 
SENDIRI: APA SATU HAL YANG SAYA PALING 
BUTUHKAN, PALING INGINKAN, DAN HARUS SAYA 
DAPATKAN?! 
 Saya tahu bahwa ada banyak kebutuhan dan 

keinginan kita, tapi pertanyaannya: Apa satu hal 
yang paling anda butuhkan?! Apa yang jadi seruan 
hati nomer satu anda?! 
 Ingatlah baik-baik: TANPA KELAPARAN ROH, 

MAKA TIDAK ADA SESUATUPUN YANG AKAN 
TERJADI.  

 Hari ini saya ajak kita semua: Buka mulut 
lebar-lebar kepada Tuhan! Arahkan hati dan 
pikiran anda tertuju pada Tuhan! Berseru-serulah 
siang dan malam kepada Tuhan! Jangan mau 
menyerah! Kalau belum ada jawaban, lebih keras 
berseru! Kalau sampai sekarang belum juga 
dijawab, tetap berseru pada Tuhan! Maka lihatlah 
Tuhan akan bangkit dan mengenyangkan kita 
dengan gandum dan madu yang terbaik !!! - 
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mujizat terbaik, jalan keluar terbaik, promosi 
terbaik, pasangan hidup terbaik, pekerjaan 
terbaik, berkat terbaik! 

 Kesaksian  
 
II. BAGAIMANA MENGOBARKAN 

KEINGINAN/KELAPARAN ROH INI? 
Kalau kita sudah mengerti betapa pentingnya memiliki 
kelaparan roh yang besar, maka pertanyaan berikutnya 
adalah: Bagaimana kita bisa mengorbarkan kelaparan 
roh itu? Bagaimana kita bisa mengobarkan keinginan 
roh yang besar? 

a. TERLEBIH DULU KITA BELAJAR MENGENALI ‘SELUK 
BELUK KEINGINAN’  
1. KEINGINAN DIMULAI DENGAN MELIHAT DAN 

MEMIKIRKAN.  
 Coba saja kita banyak lihat-lihat HP seri 

terbaru, pelajari spesifikasinya, lihat kelebihan 
dan kehebatannya, lihat iklannya, bicara sama 
orang-orang yang suka sama HP. Lama 
kelamaan keinginan bisa muncul dalam hati 
kita. Tadinya tidak butuh HP, tapi jadi ingin 
ganti HP. Dimulai dengan melihat dan 
memikirkannya. 

 Bukankah INI CARA YANG SAMA YANG ULAR 
PAKAI UNTUK MENGGODA HAWA SUPAYA 
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MEMAKAN BUAH PENGETAHUAN YANG BAIK 
DAN YANG JAHAT 

- Kejadian 3:1-6 1 Adapun ular ialah yang 
paling cerdik dari segala binatang di darat 
yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu 
berkata kepada perempuan itu: "Tentulah 
Allah berfirman: Semua pohon dalam taman 
ini jangan kamu makan buahnya, bukan?” 2 
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: 
"Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh 
kami makan, 3 tetapi tentang buah pohon 
yang ada di tengah-tengah taman, Allah 
berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba 
buah itu, nanti kamu mati.” 4 Tetapi ular itu 
berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali 
kamu tidak akan mati, 5 tetapi Allah 
mengetahui, bahwa pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, dan 
kamu akan menjadi seperti Allah, tahu 
tentang yang baik dan yang jahat.” 6 
Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon 
itu baik untuk dimakan dan sedap 
kelihatannya, lagipula pohon itu menarik 
hati karena memberi pengertian. Lalu ia 
mengambil dari buahnya dan dimakannya 
dan diberikannya juga kepada suaminya yang 
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bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun 
memakannya. 

 Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk 
merenungkan Firman Allah siang dan malam, 
berdoa senantiasa, suka pergi ke rumah 
Tuhan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-
pertemuan ibadah, dimuridkan, 
digembalakan, dst. Mengapa? 

 SEMUA SPIRITUAL GIANTS TAU MEMILIH 
YANG TERBAIK UNTUK DIA LIHAT DAN 
PIKIRKAN! (RAKSASA ROHANI/JENDRAL-
JENDRAL ALLAH YANG LUARBIASA) 

 PILIHLAH APA YANG KITA LIHAT DAN 
PIKIRKAN DENGAN BIJAKSANA, SEBAB INILAH 
YANG AKAN MENENTUKAN KEINGINAN YANG 
MUNCUL DALAM HATI KITA.  

 Kesaksian 
2. SIFAT KEINGINAN MANUSIA TIDAK PERNAH 

PUAS: SATU KEINGINAN TERPENUHI, MAKA 
GELOMBANG KEINGINAN BARU BERIKUTNYA 
MUNCUL.  
 Kita hidup dengan aliran keinginan dalam hati 

kita; satu keinginan terpenuhi, maka 
keinginan-keinginan baru akan selalu muncul 
lagi (seperti gelombang ombak laut yang terus 
menderu tiada henti). 
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 Coba perhatikan keinginan hati kita sendiri: 
Tadinya kita bisa dapat pekerjaan saja sudah 
bersyukur, tapi sekarang mau lebih lagi cari 
pekerjaan yang lebih baik, sudah dapat 
pekerjaan yang lebih baikpun pasti mau lagi 
yang posisinya lebih tinggi, terus mau lagi yang 
fasilitasnya lebih lengkap, terus mau lagi yang 
gajinya jauh lebih besar, terus mau yang begini 
dan begitu yang tambah lama tambah banyak 
keinginan kita. 

 Demikian pula halnya dalam kehidupan 
rohani kita:  

3. KEINGINAN BISA DIKENDALIKAN DAN 
DIARAHKAN! (Itu sebabnya kita harus belajar 
untuk Mastering your desires !!! Belajarlah 
mengendalikan keinginan!) 
 Pertama, Belajarlah tegas mengatakan tidak 

pada keinginan yang salah!  
 Kedua, Miliki rasa cukup dalam hal keinginan 

jasmani kita yang baik!  
 Ketiga, Salurkan seluruh gelora keinginan 

anda untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa 
batas!  

 Kesaksian:  
4. KEINGINAN DAGING KITA HANYA AKAN KUAT 

KETIKA KEINGINAN ROH KITA PADAM.  
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 Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh 
Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan 
daging. 

 Ibaratnya kalau kita sudah makan kenyang di 
rumah, maka kita tidak tertarik lagi untuk 
makan di luar. Tapi kalau perut kita belum diisi 
di rumah, maka kita akan terus-menerus 
terdorong untuk makan di luar. 

 Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang 
sudah terlalu lama tidak hidup dalam roh, 
sehinggi keinginan daging itu bukan lagi 
menggelora, tapi sudah menggantikan 
keinginan roh kita. 

 Artinya, Banyak orang tidak merasakan 
kelaparan akan Allah karena sudah begitu 
penuh dengan kesenangan dunia, kenikmatan 
hidup, kenyamanan, TV, sosmed, chat, gossip, 
dst. 

 Itu sebabnya, Kita perlu PUASA akan berbagai 
macam kenikmatan hidup supaya kelaparan 
akan Allah kembali kita rasakan dalam hidup 
kita. 

 Itu sebabnya Firman Tuhan memerintahkan 
kita untuk KEMBALI HIDUP OLEH ROH, maka 
kita otomatis akan berhenti menuruti 
keinginan daging kita. Apa artinya? 

 Kesaksian  
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PENUTUP: 
Orang yang hidup dalam keinginan roh, tidak akan 
diperbudak oleh keinginan-keinginan dagingnya. Kita 
akan berkuasa dan mengendalikan sepenuhnya 
keinginan-keinginan kita dibawah kontrol Roh Kudus.   
 
 


