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KEHIDUPAN ROH YANG SOLID #1 

SPIRITUAL APPETITE - KELAPARAN ROH 

 

 

PEMBUKAAN: 

Shalom saudara sekalian. Masuk di bulan Juli ini, kita 

akan belajar satu seri kotbah baru yang saya percaya 

akan sangat memberkati kita semua. Sepanjang bulan 

ini kita akan membahas satu tema berjudul Solid 

Spiritual Life atau Kehidupan Roh yang Solid. 

 

I. KITA HARUS MEMILIKI KEHIDUPAN YANG 

BERBOBOT. 

PELAJARAN DARI RAJA BELSYAZAR YANG TIDAK 

BERBOBOT. 

Daniel 5:1-6 1 Raja Belsyazar mengadakan perjamuan 

yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang 

jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-

minum anggur. 2 Dalam kemabukan anggur, Belsyazar 

menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan 

perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, 

dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para 



pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka 

minum dari perkakas itu.  3 Kemudian dibawalah 

perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari 

dalam Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan 

para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka 

minum dari perkakas itu; 4 mereka minum anggur dan 

memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, 

tembaga, besi, kayu dan batu.  5 Pada waktu itu juga 

tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur 

dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat 

punggung tangan yang sedang menulis itu.6 Lalu raja 

menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan 

dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan 

lututnya berantukan. 

 

Daniel 5:25-30.   25 Maka inilah tulisan yang tertulis itu: 

Mené, mené, tekél ufarsin. 26 Dan inilah makna 

perkataan itu: Mené: masa pemerintahan tuanku 

dihitung oleh Allah dan telah diakhiri; 27 Tekél: tuanku 

ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan; 

28 Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan 

kepada orang Media dan Persia." 29 Lalu atas titah 

Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain 

ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan 

dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan 



ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30 

Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang 

Kasdim itu. 

Raja Belsyazar tidak pernah menyadari bahwa 

hidupnya selama ini dihitung dan ditimbang. 

Ibrani 4:13 Dan tidak ada suatu makhluk pun yang 

tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu 

telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepada-

Nya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 

 

JANGAN SAMPAI TUHAN MENDAPATI KITA TERLALU 

RINGAN DAN TIDAK BERBOBOT. 

Raja Belsyazar juga ditimbang dan didapati Tuhan 

terlalu ringan! 

Jangan sampai Tuhan melihat kita juga memiliki hidup 

yang tidak berbobot. 

Ketika Tuhan melihat raja Belsyazar tidak berbobot, 

maka akhinya dia binasa. 

 

 

 

 



II. BANGUN KEHIDUPAN ROHANI YANG BERBOBOT! 

 

SANGAT PENTING MEMILIKI KEHIDUPAN ROHANI 

YANG BERBOBOT. 

Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh! Dan semuanya 

harus memiliki bobot atau kualitas yang baik. 

Daniel adalah orang yang memiliki bobot secara tubuh, 

jiwa, dan roh. 

 

Coba Anda timbang diri anda, menurut anda 

SUDAHKAH ANDA MEMILIKI KEHIDUPAN ROHANI 

YANG BERBOBOT? 

Kalau tidak waspada, sangat banyak orang Kristen yang 

kerohaniannya dalam kondisi underweight / tidak 

berbobot 

 

Keluaran 8:28 Lalu kata Firaun: "Baik, aku akan 

membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan 

korban kepada TUHAN, Allahmu, di padang gurun; 

HANYA JANGANLAH KAMU PERGI TERLALU JAUH. 

Berdoalah untuk aku." 

 



KEHIDUPAN ROHANI YANG BERBOBOT MEMBUAT 

KITA BERKEMENANGAN. 

Manusia Roh yang kuat dan berbobot membuat iblis 

tidak bisa mengalahkan kita. 

Manusia Roh yang kuat dan berbobot membuat kita 

tetap kuat dalam segala keadaan. 

 

III. RAHASIANYA ADALAH PILIHAN KITA UNTUK 

MEMILIKI NAFSU MAKAN ROHANI YANG KUAT! 

 

HIDUP INI PILIHAN. 

Anda tidak bisa memilih dilahirkan seperti apa, tetapi 

anda bisa memilih hidup seperti apa dan mati seperti 

apa. 

 

Yakobus 5:17 Elia adalah manusia biasa sama seperti 

kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya 

hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi 

selama tiga tahun dan enam bulan. 

 

Tetapi mereka adalah MANUSIA BIASA YANG MEMILIH 

MENGHIDUPI KEKRISTENAN MEREKA DENGAN 

LUARBIASA! 



Pertanyaan saya adalah seberapa lapar Anda untuk 

mengembangkan kehidupan rohani anda? 

 

PARA NABI INGIN URAPAN ELIA. TETAPI INGIN SAJA 

TIDAK CUKUP. PADA AKHRINYA URAPAN DOBEL PORSI 

MENJADI MILIKI ELISA YANG BUKAN CUMA INGIN, 

TETAPI ELISA MEMPUNYAI KELAPARAN ROH AKAN 

URAPAN DOBEL PORSI ITU SIANG DAN MALAM! 

 

MILIKI KELAPARAN UNTUK JADI ORANG KRISTEN YANG 

LUARBIASA, BUKAN YANG BIASA-BIASA SAJA. 

 

PENUTUP: 

Miliki kehausan dan kelaparan rohani untuk memiliki 

kehidupan rohani yang lebih berbobot! Jangan jadi 

orang Kristen biasa sementara jalur untuk menjadi 

luarbiasa ada di depan kita! 

 

 

 




