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SPIRIT MAN ACTIVATION #2 

AKTIVASI MANUSIA ROH #2 

ACCESSING THE HOLY SPIRIT’S 

WONDERLAND 

MASUK DALAM NEGERI AJAIB ROH KUDUS 

 

PEMBUKAAN: 

Dalam seri khotbah Spirit Man Activation atau 

Aktivasi Manusia Roh, saya sungguh-sungguh 

berdoa supaya seluruh jemaat Keluarga Allah bisa 

mengaktivasi manusia rohnya.  

 Semuanya dimulai dengan Roh Kudus terlebih 

dahulu: Ketika kita mengalami Baptisan dan 

Kepenuhan Roh Kudus, maka dimensi roh yang 

tidak terbatas itu terbuka bagi kita. Yang tadinya, 

kita hanya hidup secara jasmani, maka sekarang 

kita bisa hidup di 2 dimensi: dimensi rohani 

sekaligus dimensi jasmani.  

 Sekarang di dalam diri kita, tidak hanya roh kita, 

tapi juga ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri 

kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai ciptaan 

baru; yang lama sudah berlalu, dan yang baru 

sudah datang. Oleh karena itu, kita tidak lagi 

hidup sebagai manusia lama, tapi kita hidup 

sebagai manusia baru (manusia roh). 
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 Inilah yang membedakan kita dengan orang yang 

tidak kenal Tuhan.  

 

Dan sekarang pada bagian yang kedua dari seri 

khotbah Aktivasi Manusia Roh ini, saya ingin 

membagikan kepada kita semua tentang: 

Accessing the Holy Spirit’s Wonderland atau 

Masuk dalam Negeri Ajaib Roh Kudus.  

 

I. APA ITU NEGERI AJAIB ROH KUDUS?  

a. Istilah ‘Wonderland’ atau ‘negeri ajaib’ ini 

seringkali kita lihat di film anak-anak.  

 Kalau anda nonton film disney anak-anak, 

maka anda akan familiar dengan istilah 

wonderland ini. 

 Di wonderland ini, segala sesuatu 

mungkin terjadi, barang-barang bisa 

dibuat seolah-olah menjadi sangat hidup, 

binatang bahkan tikus yang jorok dan 

kotorpun, bisa menjadi begitu hidup, bisa 

berbicara, bisa jadi pahlawan, dan bisa 

menjadi idola anak-anak. 

 Ini adalah sebuah dunia fantasi yang tidak 

terbatas! 

 Saya sengaja memakai istilah 
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Wonderland / Negeri Ajaib Roh Kudus ini 

untuk memudahkan kita memahami Dunia 

Roh Kudus / Dimensi Roh Kudus / Dimensi 

Surgawi / Alam Roh Kudus / atau nama 

apapun yang bisa memudahkan anda.  

- Ini adalah dimensi di mana kita 

MENGALAMI TUHAN SEBAGAI PRIBADI 

YANG HIDUP, BUKAN SEKEDAR 

KONSEP, PENGETAHUAN, ATAU 

TEORI: Di dimensi inilah kita mulai hidup 

bersama Roh Kudus, bekata-kata dengan 

Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, 

bekerja dengan Roh Kudus, beraktifitas 

dengan Roh Kudus. Saat inilah kita mulai 

hidup di dalam dunia Roh Kudus. 

b. Matius 6:9-10   9 Karena itu berdoalah 

demikian: Bapa kami yang di sorga, 

Dikuduskanlah nama-Mu, 10 datanglah 

Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi 

seperti di sorga. 

 Ini adalah Doa Bapa Kami yang diajarkan 

Tuhan Yesus, yaitu supaya Kerajaan Allah 

datang di bumi seperti di Surga.  

 Tadinya pemerintahan, pengaruh, 

kekuasaan, dominasi Allah hanya ada di 

Surga / dimensi roh nya Allah.  
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- JADI YANG TUHAN MAU ADALAH 

KEHIDUPAN KITA SECARA JASMANI 

DIKUASAI, DIPENGARUHI, 

DIPERINTAH, DIDORONG, 

DIGERAKKAN DAN DIKENDALIKAN 

OLEH ALLAH ROH KUDUS.  

 Dengan kata lain, kehidupan kita secara 

jasmani mengalir dari kehidupan roh yang 

dikembalikan oleh Roh Kudus; bukan kita 

sendiri yang hidup, tapi ada Roh Kudus 

bersama kita. 

- Galatia 2:20  namun aku hidup, tetapi 

bukan lagi aku sendiri yang hidup, 

melainkan Kristus yang hidup di dalam 

aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh iman 

dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku 

dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

 Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam 

Dimensi Ajaib Roh Kudus seperti ini, maka 

kita akan melihat MANIFESTASI KARYA 

ROH KUDUS SANGAT NYATA dalam 

hidup kita.  

 Kesaksian Yonggi Cho: Suatu saat Tuhan 

sedang mengajari Ps Yonggi Cho tentang  
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hidup dalam Dimensi Ajaibnya Roh Kudus 

ini. 

- Awalnya dia bergumul mengapa 

gerejanya tidak bisa bertumbuh. Jadi dia 

berdoa dan mencari wajah Tuhan dengan 

sungguh-sungguh. 

- Dan Tuhan memberikan jawaban kepada 

Pdt Yonggi Cho: “Kamu harus belajar 

untuk memperlakukan Roh Kudus 

sebagai Pribadi!”  

- Pendeta Yonggi Cho bertanya balik: 

“Bukankah aku sudah punya Roh Kudus 

dalam hatiku?! Bukankah aku sudah 

dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam 

bahasa roh?! Apa maksud Tuhan 

memperlakukan Roh Kudus sebagai 

Pribadi?!” 

- Tuhan mulai membukakan kepada dia 

bahwa memperlakukan Roh Kudus 

sebagai pribadi berbeda dengan 

menganggap Roh Kudus sebagai sebuah 

pengalaman (pengalaman terima Yesus, 

pengalaman dibaptis Roh Kudus, 

pengalaman dapat bahasa roh).  

- Tuhan mau dia belajar untuk 

memperlakukan Roh Kudus sebagai 
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pribadi, hidup bersama Roh Kudus, berkata-

kata setiap hari dengan Roh Kudus, terus-

menerus ada dalam persekutuan dengan 

Roh Kudus dalam hatinya, dst.  

 Saat itulah Pdt Yonggi Cho sadar 

kesalahannya: Selama ini dia belum benar-

benar hidup bersama Roh Kudus, dia hanya 

menganggap Roh Kudus sebagai 

pengalaman (saat dibaptis Roh Kudus, saat 

bahasa roh, saat terima Yesus sebagai Tuhan 

dan Juru Selamat). Jadi dia mulai merubah 

hidupnya dan sungguh-sungguh 

memperlakukan Roh Kudus sebagai 

pribadi.  

- Ketika bangun pagi, dia berkata: Selamat 

Pagi Roh Kudus.  

- Ketika dia mau khotbah, dia berkata: Let’s 

go Holy Spirit! Engkau yang memimpin dan 

mengambil alih pemberitaan Firman Allah.  

- Ketika dia berpikir, dia tidak lagi berpikir 

sendiri, tapi dia terus-menerus konsultasi 

dengan Roh Kudus dalam dirinya.  

- Semua aktifitas jasmaninya yang tadinya 

dia lakukan sendiri, sekarang dia kerjakan 

bersama Roh Kudus.  

- Inilah yang namanya mengakses Dimensi 



Outline Kotbah Minggu, 12 Mei 2019 – Spirit Man Activation #2 

 7 of 19 

Ajaib Roh Kudus.  

 Dan dampaknya luarbiasa: Pdt Yonggi 

Cho bersaksi: Sejak saya memperlakukan 

Roh Kudus sebagai pribadi, saya 

merasakan ada kuasa Allah yang lebih 

besar bekerja di dalam hidup saya. Itu 

sebabnya gereja yang saya pimpin bisa 

berkembang sangat pesat menjadi 

puluhan, bahkan ratusan ribu jiwa.  

c. Demikian pula halnya dengan kita, kalau kita 

ingin mengalami kuasa Allah nyata dala 

hidup kita, mulai sejak sekarang: “Masuklah 

dalam Dimensi Ajaib Roh Kudus itu! 

Perlakukan Roh Kudus sebagai Pribadi!” 

 

II. BAGAIMANA CARA MASUK DALAM DIMENSI 

AJAIB ROH KUDUS? 

a. Galatia 2:20  namun aku hidup, tetapi bukan 

lagi aku sendiri yang hidup, melainkan 

Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 

hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam 

daging, adalah HIDUP OLEH IMAN dalam 

Anak Allah yang telah mengasihi aku dan 

menyerahkan diri-Nya untuk aku. 

 Apa artinya “Kristus yang hidup di dalam 

aku”? 
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 Paulus berkata: hidupku yang kuhidupi 

sekarang di dalam daging, adalah hidup 

oleh iman dalam Anak Allah. 

- Inilah kuncinya untuk masuk dalam 

dimensi ajaib Roh Kudus, yaitu OLEH 

IMAN!!! 

b. IMANLAH YANG AKAN MENTRANSFER 

KITA DARI DIMENSI NATURAL KE DIMENSI 

SUPERNATURAL. 

 Imanlah yang akan membawa kita yang 

masih hidup secara jasmani di bumi, bisa 

masuk dalam dimensi rohnya Allah 

(Surga). 

 Imanlah yang akan membawa doa kita yang 

diawali secara jasmani bisa masuk menjadi 

doa dalam roh (Imanlah yang akan 

mentransferkan doa kita dari natural ke 

supernatural). 

 Imanlah yang akan membawa pembacaan 

Alkitab kita yang kita mulai secara jasmani 

bisa masuk menjadi pembacaan Alkitab 

bersama Roh Kudus (Imanlah yang akan 

mentransferkan pembacaan Alkitab kita 

dari natural ke supernatural). 

 Imanlah yang akan membawa semua 

aktifitas yang tadinya kita lakukan secara 
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jasmani sendiri, bisa menjadi aktifitas 

bersama dengan Roh Kudus (aktifitas 

bekerja, berpikir, mendidik anak, 

berkomunikasi dengan pasangan kita, 

pelayanan, dst). 

 Jadi kuncinya adalah iman: Kalau kita 

mau mengakses Dimensi Ajaib Roh 

Kudus, maka satu-satunya cara adalah 

dengan iman!  

c. IMANLAH YANG AKAN MENGAKTIFKAN 

MANUSIA ROH KITA.  

 Tadinya kita hanya aktif sebagai manusia 

jasmani saja, tapi sekarang manusia roh 

kita yang mendominasi. 

 Bahkan jiwa dan tubuh kitapun, yang tadinya 

berfokus pada hal-hal jasmani, sekarang 

dibawah kendali Roh Kudus. 

 Imanlah yang akan membawa hidup kita 

secara jasmani menjadi hidup secara 

roh!!! 

d. IMANLAH YANG AKAN MEMBUAT JIWA 

KITA ADA DI BAWAH KENDALI ROH (Jiwa = 

pikiran, perasaan, kehendak).  

 Oleh iman, maka pikiran manusia kita 

dipenuhi dengan pikiran Kristus; tadinya 
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memikirkan perkara-perkara jasmani saja, 

tapi sekarang memikirkan perkara-perkara 

roh. 

 Oleh iman, maka perasaan / emosi 

manusia jasmani yang up and down / naik 

turun, dirubah menjadi perasaan yang 

dibawah kendali Roh Kudus yang 

konsisten tertuju pada Firman Allah. 

 Oleh iman, maka kehendak manusia 

jasmani kita yang tadinya dikuasai 

keinginan daging, sekarang dirubah 

menjadi kehendak yang dikuasai oleh 

keinginan Roh.  

e. IMANLAH YANG AKAN MENGAKTIFKAN 

SEMUA INDRA MANUSIA ROH KITA! 

(Tadinya kita hanya menggunakan Panca Indra 

jasmani kita, tapi oleh iman, sekarang indra roh 

kita menjadi hidup) 

1. Meraba (Kulit) 

 Tadinya kita hanya bisa merasakan 

dengan indra peraba / kulit kita, tapi 

oleh iman, sekarang kita bisa 

merasakan Roh Kudus / hadirat Tuhan 

dengan indra roh kita. 

 Lukas 8:43-46   43 Adalah seorang 

perempuan yang sudah dua belas tahun 
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menderita pendarahan dan yang tidak 

berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44 Ia 

maju mendekati Yesus dari belakang dan 

menjamah jumbai jubah-Nya, dan seketika 

itu juga berhentilah pendarahannya. 45 

Lalu kata Yesus: "Siapa yang menjamah 

Aku?" Dan karena tidak ada yang 

mengakuinya, berkatalah Petrus: "Guru, 

orang banyak mengerumuni dan 

mendesak Engkau.” 46 Tetapi Yesus 

berkata: "Ada seorang yang menjamah 

Aku, sebab Aku merasa ada kuasa keluar 

dari diri-Ku.” 

 Perhatikan baik-baik: Dari sekian banyak 

orang yang ada di sekeliling Yesus pada 

waktu itu, hanya satu orang yang tau 

bagaimana menyentuh Yesus dalam 

roh dengan iman. Itu sebabnya yang 

lainnya tidak disembuhkan, tapi 

perempuan itulah yang disembuhkan. 

Kuasa mengalir keluar dari tubuh Yesus 

dan menyembuhkan perempuan tersebut. 

 Itu sebabnya kenyataan bahwa Tuhan 

Yesus sudah terangkat ke Surga dan 

tidak lagi berada bersama kita secara 

jasmani, sama sekali bukan masalah. 

Selama kita tau bagaimana menyentuh 
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Yesus secara roh dengan iman, maka 

kuasa yang sama yang 2000 tahun lalu 

menyembuhkan perempuan itu, juga 

akan mengalir dan menyembuhkan, 

memulihkan, memberkati kita. 

 Sadarilah bahwa kita mempunyai suatu 

keuntungan yang luarbiasa dibandingkan 

dengan orang-orang yang hidup pada 

jaman itu: Roh Kudus / Roh Yesus 

tinggal di dalam kita! Tubuh kita disebut 

Bait Suci Roh Kudus! 

 ITU SEBABNYA KAPAN SAJA KITA 

BISA BERSENTUHAN DENGAN ROH 

YESUS: KITA BISA MERASAKAN 

HADIRATNYA SEPERTI GELOMBANG / 

GETARAN DI SEKUJUR TUBUH KITA, 

KITA BISA MERASAKAN TANGANNYA 

MENGURAPI KEPALA KITA, KITA BISA 

MERASAKAN KUASANYA MENGALIR 

PADA BAGIAN TUBUH KITA YANG 

SAKIT, KITA BISA MERASAKAN 

KEHANGATAN KASIHNYA BEGITU 

INDAH, DST. DAN INI SEMUA 

BUKANLAH PERASAA KITA SAJA. INI 

SEMUA ADALAH INDRA PERABA KITA 

DIAKTIFKAN DAN KITA MENJADI 

SEMAKIN PEKA. KALAU KITA JAMAH 
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YESUS DENGAN IMAN SEPERTI 

PEREMPUAN ITU MENJAMAH YESUS, 

MAKA KUASA YANG SAMA AKAN 

BEKERJA DAN MENGALIR SERTA 

MENYEMBUHKAN KITA. - INILAH 

CARA MANUSIA ROH KITA MERABA 

ATAU MERASAKAN! 

2. Membau / Mencium (Hidung) 

 Tadinya kita hanya bisa membau secara 

jasmani dengan hidung kita, tapi oleh 

iman, kita bisa membau secara roh. 

 2 Kor 2:14  Tetapi syukur bagi Allah, yang 

dalam Kristus selalu membawa kami di 

jalan kemenangan-Nya. Dengan 

perantaraan kami Ia menyebarkan 

keharuman pengenalan akan Dia di mana-

mana. 

 Kalau kita tenggelam di dalam Roh Kudus, 

maka indra penciuman roh kitapun akan 

semakin peka. Berapa banyak orang 

sudah mengalami hal ini. Di tempat-

tempat tertentu kita bisa mencium bau 

kenajisan, tapi di saat penyembahan 

sedemikian indah, maka kita bisa 

mencium bau Surgawi yang harum. Ini 

adalah pengalaman roh yang luarbiasa.  
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3. MENGECAP (LIDAH) 

 Oleh iman, tadinya kita hanya bisa 

mengecap dengan lidah jasmani kita, 

tapi oleh iman, kita bisa mengecap 

secara roh. 

 Mazmur 119:103  Betapa manisnya janji-

Mu itu bagi langit-langitku, lebih dari 

pada madu bagi mulutku. 

 Kalau anda baca secara keseluruhan 

perikop ini, maka anda akan mengerti 

bahwa Daud sedang berbicara tentang 

kecintaannya pada Firman Allah. Dan pada 

ayat 103 itu, Daud menggembarkan bahwa 

janji Firman Tuhan itu terasa manis bagi 

langit-langitnya. 

 Dengan kata lain, sedemikian rupanya 

Daud tenggelam dalam Firman, sampai-

sampai manusia rohnya bisa merasakan 

janji Firman Tuhan itu terasa manis di 

langit-langitnya. 

 Demikian pula halnya dengan kita, kalau 

kita membiarkan diri kita masuk sangat 

dalam di dimensi roh, maka indra roh 

kita akan semakin peka sehingga kita 

juga bisa mengecap perkara-perkara roh 

seperti yang dialami oleh Daud.  
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4. Mendengar (Telinga) 

 Oleh iman, tadinya kita hanya bisa 

mendengar secara jasmani, tapi 

sekarang kita mendengar secara roh.  

 Kisah Para Rasul 22:6-9   6 Tetapi dalam 

perjalananku ke sana, ketika aku sudah 

dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, 

tiba-tiba memancarlah cahaya yang 

menyilaukan dari langit mengelilingi aku. 7 

Maka rebahlah aku ke tanah dan aku 

mendengar suatu suara yang berkata 

kepadaku: Saulus, Saulus, mengapakah 

engkau menganiaya Aku? 8 Jawabku: 

Siapakah Engkau, Tuhan? Kata-Nya: 

Akulah Yesus, orang Nazaret, yang 

kauaniaya itu. 9 Dan mereka yang 

menyertai aku, memang melihat cahaya itu, 

tetapi suara Dia, yang berkata kepadaku, 

tidak mereka dengar. 

 Perhatikan baik-baik: Mereka semua ada 

di tempat yang sama, dan sementara 

yang lainnya tidak mendengar apa-apa, 

tapi Saulus mendengar suara Tuhan. 

 Mengapa? Sederhana sekali: Suara Tuhan 

itu bukan suara secara jasmani seperti 

yang kita dengarkan saat ini dengan telinga 
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jasmani kita. Tapi itu adalah suara dalam 

roh kita, yang hanya bisa kita dengarkan 

dengan telinga roh kita. 

 Itu sebabnya kalau kita ingin mendengar 

suara Tuhan, berhentilah berusaha 

mendengar suara Tuhan dengan telinga 

jasmani kita; belajarlah mendengar 

suara Tuhan dengan roh kita. 

 Contoh: Perut kita punya suara (krucuk-

krucuk artinya lapar). Berhentilah 

berusaha mendengarkan perut anda 

bersuara seperti mulut anda: Lapar 3x. 

Perut berbeda dengan mulut. Jadi cara 

perut berkomunikasi juga berbeda. Itu 

sebabnya kita hanya perlu menyadari 

bahwa kalau perut kita krucuk-krucuk, 

maka artinya lapar. 

 Demikian pula halnya dengan suara Roh 

Kudus, KETIKA ROH KUDUS 

BERBICARA, MAKA BISA SAJA YANG 

KITA RASAKAN ADALAH GETARAN DI 

HATI KITA, TAPI DALAM SPIRIT KITA, 

KITA BISA MENANGKAP PESAN 

TERTENTU: Bangun Pondok Daud! Doa 

Profetik! Taburkan benih Profetik! Jadi 

berkat buat orang tersebut! Beritakan Injil! 

Dst. - INILAH CARA MANUSIA ROH 
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MENDENGARKAN SUARA TUHAN 

DENGAN TELINGA ROHNYA. 

 Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka 

hal-hal seperti ini pasti kita alami, dan yang 

perlu kita lakukan hanyalah melangkah 

dengan iman sesuai dengan suara Roh 

Kudus yang kita rasakan dalam hati kita.  

5. Melihat (Mata) 

 Oleh iman, tadinya kita hanya bisa 

melihat secara jasmani, tapi sekarang 

kita bisa melihat dalam roh. 

 Efesus 1:17-18   17 dan meminta kepada 

Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa 

yang mulia itu, supaya Ia memberikan 

kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk 

mengenal Dia dengan benar. 18 Dan 

supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, 

agar kamu mengerti pengharapan apakah 

yang terkandung dalam panggilan-Nya: 

betapa kayanya kemuliaan bagian yang 

ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, 

 Contoh bujangnya Elisa: Tadinya dia 

sangat ketakutan karena musuh begitu 

banyak mengepung mereka, tapi ketika 

Elisa berdoa untuk Tuhan membukakan 

mata roh bujangnya, maka bujangnya bisa 
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melihat ada bala tentara Surgawi yang 

menyertai mereka. Seketika itu juga semua 

ketakutannya lenyap. 

 Contoh: Abraham disuruh Tuhan untuk 

menghitung dan melihat sebanyak bintang 

di langit, sebanyak itu juga keturunannya. 

Sejak saat itu cara Abraham melihat 

bintang tidak pernah sama lagi. Tadinya dia 

hanya melihat bintang sebagai bintang. 

Tapi sejak perjumpaannya dengan Allah, 

setiap kali dia melihat bintang, dia melihat 

dengan imannya bahwa sebanyak itulah 

keturunannya. DIA MENGIMAJINASIKAN 

BINTANG-BINTANG ITU SEBAGAI 

KETURUNANNYA DENGAN IMAN PADA 

JANJI ALLAH - INILAH CARA MANUSIA 

ROH MELIHAT DENGAN MATA 

ROHNYA! 

 Kita perlu menyadari bahwa IMAGINASI 

adalah organ dalam diri kita yang sering 

dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita 

masuk dalam realita Dimensi Ajaib Roh 

Kudus.  

 CARA MUDAH MENGAKTIFKAN 

MANUSIA ROH KITA: IMAJINASIKAN 

FIRMAN ALLAH DENGAN IMAN DI 

BAWAH KENDALI ROH KUDUS!!! 
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 Kesaksian:  

 

PENUTUP: 

Mari setiap kita belajar untuk mengaktifkan 

manusia roh kita, sehingga kita sungguh-sungguh 

akan dibawa Tuhan masuk dalam Dimensi Ajaib 

Roh Kudus, dan mengalami manifestasi Roh Kudus 

yang luarbiasa dalam seluruh aspek kehidupan 

kita. 

 


