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EXPERIENCING GOD DEEPER #1 

MENGALAMI TUHAN LEBIH DALAM #1 

GOD WHO LOVES US DEEPLY 

ALLAH YANG MENGASIHI SECARA MENDALAM 

 

 

PEMBUKAAN: 

Selama Bulan Desember ini kita akan masuk dalam satu 

seri khotbah yang berjudul: Experiencing God Deeper 

atau Mengalami Allah Lebih Dalam. Ini adalah 

kelanjutan dari seri khotbah bulan sebelumnya tentang 

Pondok Daud. Dalam seri khotbah Pondok Daud itu, kita 

belajar bahwa pusat dari Pondok Daud adalah Tabut 

Perjanjian, dan Tabut Perjanjian ini berbicara tentang 

pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian kita juga 

belajar bagaimana mendekat pada Pribadi Yesus melalui 

Doa, Puji-pujian, Ucapan Syukur dan Penyembahan kita.  

 

Nah sekarang dalam seri khotbah bulan ini, saya ingin 

membawa kita untuk masuk ke step yang lebih lanjut, 

yaitu: Mengalami Tuhan Lebih Dalam. Sementara kita 

belajar untuk mendekat pada Tuhan, lebih dalam dan 

semakin dalam, maka kita akan mengalami Pribadi 
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Tuhan Yesus itu (Tabut Perjanjian) secara mendalam: 

kita akan mengalami kasihNya, kuasaNya, 

kekudusanNya, tuntunanNya, hatiNya, dst secara 

mendalam di dimensi yang belum pernah kita alami 

sebelumnya.  

 

Jadi kita harus menyadari bahwa yang namanya 

membangun Pondok Daud itu yang terpenting bukan 

pondok Daudnya sendiri, tapi mengalami Tabut 

Perjanjiannya. Pondok Daud tanpa Tabut Perjanjian 

adalah kosong dan hampa. Tabut Perjanjian itulah yang 

akan membuat Pondok Daud menjadi hidup. Demikian 

pula dengan doa, pujian dan penyembahan kita tanpa 

mengalami pribadi Yesus nya adalah hampa. Hanya 

ketika kita mengalami pribadi Yesus itulah, maka kita 

akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang 

sangat indah, yang bahkan tidak bisa dideskripsikan 

secara penuh oleh kata-kata manusia yang terbatas ini, 

dan inilah yang akan membawa kita dari kemuliaan 

pada kemuliaan.  

 

Itu sebabnya sementara kita membangun Pondok Daud, 

saya ajak kita buka hati kita lebar-lebar untuk 

Mengalami Tuhan Lebih Dalam. Di bagian pertama dari 

seri khotbah ini, saya ingin bagikan kepada kita tentang 
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‘God who Loves Us Deeply’ atau Allah yang Mengasihi 

Kita Secara Mendalam. Saya berdoa supaya dalam 

Bulan Desember, sementara kita dalam suasana Natal, 

kita semua bisa mengalami dimensi kasih Allah yang 

lebih dalam daripada yang pernah kita alami 

sebelumnya.  

 

I. MENYEMBAH TUHAN DARI JAUH VS MENGALAMI 
KEINTIMAN DENGAN TUHAN 
a. BANGSA ISRAEL DI BAWAH PIMPINAN MUSA 

MENGALAMI BANYAK MUJIZAT, TETAPI TIDAK 
MENGALAMI TUHAN. 
 Sejak awal bangsa Israel adalah bangsa yang 

dipilih Tuhan. Sejak mereka dibawa Tuhan keluar 
dari perbudakan Mesir, maka bangsa Israel punya 
predikat sebagai umat Tuhan! 

 Tetapi ironisnya, sekalipun mereka punya 
predikat bangsa umat Tuhan, sekalipun mereka 
mengalami banyak mujizat dari Tuhan, sekalipun 
mereka banyak mengalami pertolongan Tuhan, 
tetapi mereka belum bisa sampai di level 
keintiman dengan Tuhan! 
- Secara jasmani sepertinya mereka dekat 

dengan berkat Tuhan (manna turun dari langit, 
hujan burung puyuh, tiang awan dan tiang api, air 
disediakan, dll), tetapi hati mereka jauh dari 
Tuhan! 
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 Bahkan di dalam Tabernakel Musa, Bangsa 
Israel belum mengalami keintiman dengan 
Tuhan, mereka hanya menyembah Tuhan dari 
kejauhan.  

b. BARULAH DI JAMAN DAUD, ADA 
PEMBAHARUAN YANG LUARBIASA DALAM TATA 
CARA IBADAH MEREKA DI PONDOK DAUD: 
 Tabut Perjanjian yang tadinya di ruang maha 

kudus, sekarang ada di tengah-tengah kemah 
yang dibentangkan Daud, sehingga umat Tuhan 
bisa datang mendekat dan menyembah Tuhan 
secara langsung, tanpa dipisahkan oleh apapun.  

 Dan saya yakin ini bukan kebetulan, seperti 
gereja kita yang saat ini giat dalam MEMBANGUN 
PONDOK DAUD. 

c. Saya percaya akan ada BABAK BARU KEINTIMAN 
DENGAN TUHAN dalam gereja kita. 
 Kalau kita sungguh-sungguh datang dan 

melayani Tuhan di Pondok Daud dengan hati yang 
benar dan kerinduan yang besar, maka saudara 
pasti akan mengalami sesuatu yang begitu indah. 
- Saudara akan mengalami satu dimensi 

PENGALAMAN PONDOK DAUD yang sangat 
indah, yaitu: PASSIONATE LOVE atau KASIH 
MULA-MULA YANG BERKOBAR-KOBAR. 

 Yesaya 54:1,5 1 Bersorak-sorailah, hai si 
mandul yang tidak pernah melahirkan! 
Bergembiralah dengan sorak-sorai dan 
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memekiklah, hai engkau yang tidak pernah 
menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan 
suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari 
pada yang bersuami, firman TUHAN. 5 Sebab yang 
menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan 
engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang 
menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah 
Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 
- Ini yang disebut THE POWER OF INTIMACY! 

 

II. 3 DIMENSI KASIH KRISTUS. 
1. ALLAH MENGASIHI SEKALIPUN KITA TIDAK LAYAK 

MENERIMANYA. 
 Sadarilah bahwa kita ini sama sekali tidak 

layak menerima kasih Allah, namun demikian 
Allah tetap mengasihi kita.  

 Inilah yang dialami oleh Daud:  
- Mazmur 25:7 Dosa-dosaku pada waktu muda 

dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah 
Kauingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai 
dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-
Mu, ya TUHAN. 

- Mazmur 32:5 Dosaku kuberitahukan kepada-Mu 
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku 
berkata: "Aku akan mengaku kepada TUHAN 
pelanggaran-pelanggaranku," dan Engkau 
mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela 

- Mazmur 65:4 karena bersalah. Bilamana 
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pelanggaran-pelanggaran kami melebihi 
kekuatan kami, Engkaulah yang 
menghapuskannya. 

 Itu sebabnya saya ajak kita semua 
melemparkan diri kita pada kasih Allah yang ajaib 
itu! 

 Kesaksian:  
2. ALLAH MENGASIHI KITA TANPA BATAS.  
 Ini salah satu perbedaan paling mendasar 

antara Kasih Allah dan kasih manusia: kasih 
manusia sangat terbatas, tapi kasih Allah tanpa 
batas.  
- Efesus 3:18-19 18 Aku berdoa, supaya kamu 

bersama-sama dengan segala orang kudus dapat 
memahami, betapa lebarnya dan panjangnya 
dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, 19 dan 
dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia 
melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, 
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh 
kepenuhan Allah. 

 Coba renungkan seperti apa manusia 
mengasihi kita: 

 Ini sangat berbeda dengan kasih Allah yang 
tidak terbatas: 

 Matius 18:23-27 23 Sebab hal Kerajaan Sorga 
seumpama seorang raja yang hendak mengadakan 
perhitungan dengan hamba-hambanya. 24 Setelah 
ia mulai mengadakan perhitungan itu, 
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dihadapkanlah kepadanya seorang yang 
berhutang sepuluh ribu talenta. 25 Tetapi karena 
orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, 
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta 
anak isterinya dan segala miliknya untuk pembayar 
hutangnya. 26 Maka sujudlah hamba itu 
menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala 
hutangku akan kulunaskan. 27 Lalu tergeraklah 
hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, 
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan 
hutangnya. 

 Itu sebabnya mulai sejak sekarang bukalah 
hatimu lebar-lebar dan alamilah kasih Allah yang 
tidak terbatas itu:  

 Kesaksian:  
3. KASIH ALLAH MEMBAWA KITA MENGALAMI 

KEINTIMAN DENGAN ROH KUDUS.  
 Efesus 2:4  Tetapi Allah yang kaya dengan 

rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, 
- Ephesians 2:4    New International Reader's 

Version (NIRV) 4 But God loves us deeply. He is 
full of mercy. 

 Perhatikan baik-baik: GOD LOVES US DEEPLY! 
ALLAH MENGASIHI KITA SECARA MENDALAM.  
- Tapi sesungguhnya semuanya itu Dia mau 

lakukan bagi kita supaya pada akhirnya kita bisa 
mengalami kasih Allah secara mendalam di 
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lubuk hati kita yang paling dalam: SUPAYA HATI 
KITA BISA SEMAKIN DEKAT DENGAN HATI 
TUHAN, MENJADI SAHABAT YANG KARIB, 
BAHKAN MENGALAMI KEINTIMAN YANG 
LUARBIASA DENGAN ROH KUDUS.  

 LEBIH DARI APAPUN, SESUNGGUHNYA YANG 
DIINGINKAN OLEH ALLAH ADALAH PERSEKUTUAN 
YANG INTIM DENGAN KITA:  
- Bahkan sampai kita MANUNGGAL DENGAN 

TUHAN: Tuhan di dalam kita dan kita di dalam 
Tuhan; Tuhan milik kita dan kita milik Tuhan.  

 Saya berdoa kita semua bisa sampai di level 
kasih Allah yang mendalam seperti ini: 

 Kesaksian: 
 

PENUTUP: 

Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan, jalin 

keintiman yang lebih lagi dengan Allah, maka kita akan 

mengalami kasihNya yang tanpa batas itu melimpah 

dalam hidup kita. 


