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Spiritual Hunger 2 - Kelaparan Roh 2 
Center of Attention - Pusat Perhatian 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Spiritual 
Hunger. Minggu lalu saya membagikan peranan 
Desire/Keinginan, dan minggu ini saya ingin 
membagikan peranan Pikiran dalam Kelaparan Roh. Itu 
sebabnya judul khotbah ini adalah Center of Attention 
atau Pusat Perhatian.  
 
I. PIKIRAN KITA MENENTUKAN TINGKAT KELAPARAN 

ROH KITA.  
a. Amsal 23:7a Sebab seperti orang yang membuat 

perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. 
 Dalam Alkitab Bahasa Inggris ditulis dengan 

lebih jelas: "As a man thinketh in his heart, so is 
he”. Terjemahan langsungnya: Seperti yang 
dipikirkan manusia dalam hatinya, demikian juga 
dia. 
- Sewaktu saya merenungkan ayat ini, muncul 

pertanyaan di benak saya: Yang namanya proses 
berpikir seharusnya terjadi di otak, tapi kenapa 
ayat ini menulis BERPIKIR DALAM HATI? Saya 
mendapatkan jawabannya: Inilah yang disebut 
dengan Deep Level of Thinking atau Berpikir 
Secara Mendalam.   
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 Alkitab memberi tahu kita: SEPERTI YANG KITA 
PIKIRKAN DALAM HATI KITA, DEMIKIANLAH JUGA 
KITA; bahkan pikiran yang negatif. 
- Ayub 3:25  Karena yang kutakutkan, itulah yang 

menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang 
mendatangi aku.  

b. Sebaliknya, KALAU YANG KITA PIKIRKAN DI 
DALAM HATI KITA ADALAH FIRMAN ALLAH, MAKA 
PENGGENAPAN FIRMAN ALLAH ITULAH YANG 
AKAN TERJADI DALAM HIDUP KITA.  
 Dengan kata lain, kalau kita tidak sekedar 

mendengar, tidak sekedar membaca, tapi kita 
terus-menerus merenungkannya siang dan 
malam, pikiran-pikiran itu tidak lagi hanya ada di 
otak kita tapi masuk di dalam hati kita, kita 
percayai, kita yakini, kita imajinasikan, kita 
bayangkan, maka Firman akan menjadi daging, 
janji Firman Tuhan akan menjadi kenyataan dalam 
hidup kita. 

 Mazmur 1:1-3  1 Berbahagialah orang yang 
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang 
tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak 
duduk dalam kumpulan pencemooh, 2 tetapi yang 
kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang 
merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3 Ia 
seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang 
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang 
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tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya 
berhasil. 

 Kunci berpikir dalam hati: Kesukaannya itulah 
Firman dan merenungkannya siang dan malam! 
Tidak bisa hanya seminggu 1x, tidak bisa hanya 
kalau ingat saja, ini harus menjadi pemikiran dalam 
hati kita, ini harus menjadi kesukaan kita.   

 Filipi 4:8  Jadi akhirnya, saudara-saudara, 
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang 
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua 
yang sedap didengar, semua yang disebut 
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya 
itu. 

 Kesaksian:  
 
II. JADIKAN ROH KUDUS PUSAT PERHATIAN!  
Minggu lalu kita sudah belajar tentang The Power of 
Spiritual Hunger atau Kuasa Kelaparan Roh: 
 Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan 

membuatnya penuh. 
 Semua karya Tuhan yang besar dimulai dengan 

kelaparan roh yang besar dari pihak kita. 
 Tanpa kelaparan roh, maka tidak ada sesuatupun yang 

akan terjadi. 
 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), 
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maka semua elemen dalam roh jiwa tubuh kita akan 
berseru pada Tuhan - inilah yang namanya membuka 
mulutmu lebar-lebar! 

 Maka Tuhan akan memenuhinya! Tuhan akan 
melepaskan kuasaNya yang dahsyat itu, dan sesuatu 
besar pasti terjadi! 

 Ini adalah The Power of Spiritual Hunger! 
a. Sadarkah Anda bahwa KUNCI MENGALAMI 

KELAPARAN ROH ADALAH JADIKAN ROH KUDUS 
PUSAT PERHATIAN! 
 Mengapa? Sebab Roh Kuduslah yang akan 

menyatakan/memanifestasikan/mewahyukan 
Yesus kepada kita! Bahkan bukan hanya 
membuat mata rohani kita tercelik dan bisa 
melihat Yesus saja, tapi Roh Kudus juga mau 
memenuhi kita dengan seluruh kepenuhan 
Yesus!  

 Bayangkan saja kalau kita bisa bertumbuh 
sampai di level Yesus! Bayangkan saja berapa 
banyak mujizat dan tanda ajaib yang bisa kita 
alami, bahkan kita kerjakan bersama Roh Kudus! 
Bayangkan saja kita bisa memiliki hikmat Allah 
untuk menyelesaikan semua masalah yang kita 
hadapi! Bayangkan saja kasih Allah memenuhi 
hidup kita sehingga membuat hidup kita berarti! 
Bayangkan saja janji-janji Firman Tuhan bisa 
menjadi kenyataan dalam hidup kita!  
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 Semuanya ini hanya bisa terjadi melalui Roh 
Kudus! Itu sebabnya penting sekali untuk kita 
menjadikan Roh Kudus Pusat Perhatian kita!   

b. Menjadikan Roh Kudus sebagai Pusat Perhatian 
dimulai dengan: MENYADARI BAHWA ROH KUDUS 
ITU ADA DAN NYATA. 
 Kisah 19:1-6 1 Ketika Apolos masih di Korintus, 

Paulus sudah menjelajah daerah-daerah 
pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya 
beberapa orang murid. 2 Katanya kepada mereka: 
"Sudahkah kamu menerima Roh Kudus, ketika 
kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka 
menjawab dia: "Belum, bahkan kami belum 
pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus." 3 Lalu 
kata Paulus kepada mereka: "Kalau begitu dengan 
baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab 
mereka: "Dengan baptisan Yohanes.” 4 Kata 
Paulus: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan 
orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada 
orang banyak, bahwa mereka harus percaya 
kepada Dia yang datang kemudian dari padanya, 
yaitu Yesus."  5 Ketika mereka mendengar hal itu, 
mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama 
Tuhan Yesus. 6 Dan ketika Paulus menumpangkan 
tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas 
mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam 
bahasa roh dan bernubuat. 
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 Sangat menyedihkan jika mengingat masih 
banyak orang Kristen yang bernasib sama seperti 
murid-murid di Efesus ini. 

 Tetapi memang demikianlah kenyataannya, 
sama seperti murid-murid di Efesus saat itu yang 
belum mendengar tentang Roh Kudus. 

c. ROH KUDUS ADALAH SATU PRIBADI YANG PUNYA 
KEHENDAK DAN PERASAAN. Bisa bayangkan 
bagaimana perasaanNya ketika Dia ada namun 
seolah dianggap tidak ada. 
 ROH KUDUS BUKAN HANYA ADA DAN NYATA, 

DIA BAHKAN TINGGAL DALAM DIRI KITA 
semenjak kita menerima Yesus sebagai Juru 
Selamat kita! 
- 1 Korintus 6:19  Atau tidak tahukah kamu, bahwa 

tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di 
dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari 
Allah,- dan bahwa kamu bukan milik kamu 
sendiri? 

d. AMBIL KOMITMEN UNTUK SEMAKIN MENGENAL 
PRIBADI ROH KUDUS. 
 Hosea 4:6a: Umat-Ku binasa karena tidak 

mengenal Allah; 
 Jika umat Tuhan yang tidak mengenal Allah 

maka pasti akan binasa, namun sebaliknya umat 
yang kenal Tuhan akan hidup!  
- Daniel 11:32b: tetapi umat yang mengenal 

Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 



 

 7 of 10 

 Kesaksian: 
 
III. KENALILAH PERANAN ROH KUDUS 
1 Korintus 13:13  Demikianlah tinggal ketiga hal ini, 
yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling 
besar di antaranya ialah kasih. 
 Tentunya kalau kita bicara tentang peranan Roh Kudus 

satu persatu kita akan kehabisan waktu. Namun saya 
mau bagikan 3 peranan roh Kudus dalam 3 area yang 
terpenting kehidupan kita. Roh Kudus adalah 
penolong kita dan Dia menolong kita untuk kita 
memiliki 3 hal terpenting dalam hidup ini.  

 Sadarkah kita, kalau kita hanya bisa punya iman, 
pengharapan dan kasih karena pertolongan Roh 
Kudus? Pertolongan apa sajakah itu?  
1. ROH KUDUS MENOLONG KITA UNTUK MEMILIKI 

IMAN DALAM YESUS. 
 Kita hanya bisa diselamatkan melalui iman 

dalam Tuhan Yesus yaitu dengan percaya kepada 
karya penebusan Yesus di kayu salib. Masalahnya 
sadarkah kita secara manusia sebenarnya sangat 
sulit untuk kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 
Bukankah Yesus hidup 2000 tahun lalu dan kita 
tidak pernah melihatNya sama sekali.  

 Efesus 1:16-17 16 aku pun tidak berhenti 
mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu 
mengingat kamu dalam doaku, 17. dan meminta 
kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa 

http://alkitab.me/Efesus/1/17
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yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu 
ROH HIKMAT DAN WAHYU UNTUK MENGENAL 
DIA DENGAN BENAR.  

 Roh Kuduslah yang akan menolong kita dan 
membuka mata roh kita untuk mengenal Tuhan 
dengan benar! Roh Kudus bertugas untuk 
mewahyukan bahwa Yesuslah Tuhan sehingga 
hanya Dia yang kita sembah dan bukan Abraham, 
Musa, Elia atau tokoh Alkitab hebat lainnya. 

 Kesaksian:  
2. ROH KUDUS MENOLONG KITA UNTUK MEMILIKI 

PENGHARAPAN. 
 Roma 15:13 “Semoga Allah, sumber 

pengharapan, memenuhi kamu dengan segala 
sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, 
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-
limpah dalam pengharapan.”  

 Yehezkiel 37:11-14 11 Firman-Nya kepadaku: 
"Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah 
seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri 
mengatakan: TULANG-TULANG KAMI SUDAH 
MENJADI KERING, DAN PENGHARAPAN KAMI 
SUDAH LENYAP, KAMI SUDAH HILANG. 12 Oleh 
sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada 
mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, 
Aku membuka kubur-kuburmu dan 
membangkitkan kamu, hai umat-Ku, dari 
dalamnya, dan Aku akan membawa kamu ke tanah 
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Israel. 13 Dan kamu akan mengetahui bahwa 
Akulah TUHAN, pada saat Aku membuka kubur-
kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-Ku, 
dari dalamnya. 14 AKU AKAN MEMBERIKAN ROH-
KU KE DALAMMU, SEHINGGA KAMU HIDUP 
KEMBALI dan Aku akan membiarkan kamu tinggal 
di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa 
Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan 
membuatnya, demikianlah firman TUHAN." 

 Waktu hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita 
akan menerima kekuatan dan pengharapan yang 
baru.  

3. ROH KUDUS MENOLONG KITA UNTUK BISA 
MENGASIHI DENGAN SEGENAP! 
 Roma 5:5 Dan PENGHARAPAN TIDAK 

MENGECEWAKAN, karena KASIH ALLAH TELAH 
DICURAHKAN DI DALAM HATI KITA OLEH ROH 
KUDUS YANG TELAH DIKARUNIAKAN KEPADA 
KITA.” 

 Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan apalagi 
manusia dengan segenap hati kalau bukan 
ditolong oleh Roh Kudus. 

 Itu sebabnya jika kita terus membuka hati 
untuk Roh Kudus bekerja, maka kasih Allah akan 
semakin meluap dalam hati kita. 

 Itu sebabnya terus sadarilah hadiratNya, 
teruslah bangun pengenalan akan Roh Kudus dan 
ijinkan Dia berkarya dan menolong bahkan 
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menyempurnakan hidup kita. Saya yakin kita 
semua akan menjadi pribadi yang makin berkenan 
di hatiNya. 

 Kesaksian:  
 
PENUTUP: 
Teruslah bangun pengenalan akan Roh Kudus dan 
ijinkan Dia berkarya dan menolong bahkan 
menyempurnakan hidup kita. Tuhan begitu rindu untuk 
menolong hidup kita. Berikan runag utama bagi Roh 
Kudus dalam hati dan hidup kita. 


