Bahan Kotbah Minggu, 10 Januari 2020 – The Year of the Holy Spirit #2

THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #2 - TAHUN ROH
KUDUS #2
LIMITLESS - TANPA BATAS

I. ROH KUDUS ADALAH ROH TANPA BATAS.
a. Yohanes 3:31 SIAPA YANG DATANG DARI ATAS
ADALAH DI ATAS SEMUANYA; siapa yang berasal dari
bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam
bahasa bumi. SIAPA YANG DATANG DARI SORGA
ADALAH DI ATAS SEMUANYA.
• Siapa itu yang dimaksudkan 'Datang Dari Atas'?
- Tentunya Tuhan Yesus yang datang dari atas ke bumi!
- Siapa lagi yang Datang dari Atas? Roh Kudus (Roh
Yesus Kristus) juga Datang dari atas!
• ALKITAB BERKATA: SIAPA YANG DATANG DARI ATAS
ADALAH DI ATAS SEMUANYA!
- Anda bisa lihat sendiri kehidupan Yesus: Karena Dia
datang dari atas, maka Dia di atas semuanya.
- Yesus di atas semua masalah, persoalan, sakit
penyakit, roh-roh jahat, bahkan maut sekalipun.
• Itu sebabnya YESUS MENYURUH MURID-MURIDNYA
'NAIK LOTENG ATAS' di Yerusalem terlebih dahulu,
supaya mereka bisa di atas dan mengatasi semua
tantangan yang bakal mereka hadapi dalam
perjuangan.
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Mengapa? SEBAB DI LOTENG ATAS TERSEBUT,
MEREKA AKAN KEPENUHAN DENGAN ROH KUDUS!
- BEGITU MEREKA KEPENUHAN ROH KUDUS (Roh
yang datang dari atas itu), MAKA MEREKAPUN AKAN
JADI DI ATAS SEMUANYA: di atas masalah, di atas
persoalan, di atas hutang piutang, di atas sakit
penyakit, di atas konflik Keluarga, dst.
- Anda bisa baca sendiri perubahan yang dialami Oleh
murid-murid Yesus ketika mereka kepenuhan Roh
Kudus yang datang dari atas: Bedanya Bumi dan
langit !!!
- Sejak mereka kepenuhan Roh Kudus yang datang
dari atas itu, mereka melahirkan kegerakan yang
tidak terhentikan Oleh kekuatan apapun di bawah
kolong langit ini! Tidak ada kuasa Neraka manapun
yang bisa menahan mereka! Mengapa? Sebab roh
yang di dalam mereka adalah roh yang Datang dari
atas!
• Itu sebabnya saya ajak kita semua: NAIK LOTENG
ATAS!
- Ini adalah rhema yang Tuhan berikan kepada saya
pada waktu pergantian 2020 ke 2021: Naik Loteng
Atas!
- Bukan Hanya untuk saya, tapi juga untuk kita semua,
seluruh jemaat Keluarga Allah!
- Mengapa? Sebab Tuhan mau memenuhi kita degan
Roh KudusNya yang Datang dari atas itu, sehingga
Dia bisa mengangkat kita di atas semuanya, jadi
-
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Pemenang, bahkan lebih dari Pemenang di tahun
2021 ini!
• Berita baiknya: Tuhan siap memberikan RohNya itu
dalam takaran yang tidak terbatas!
b. Yohanes 3:34 SEBAB SIAPA YANG DIUTUS ALLAH,
DIALAH YANG MENYAMPAIKAN FIRMAN ALLAH,
KARENA ALLAH MENGARUNIAKAN ROH-NYA
DENGAN TIDAK TERBATAS.
• Allah mengaruniakan RohNya dengan tidak terbatas.
- Karena Allah tidak terbatas, maka RohNya tidak
terbatas juga! Itu sebabnya Dia bisa mengaruniakan
RohNya dengan tidak terbatas kepada kita!
- Sadarilah bahwa Roh Kudus itu roh yang tidak
terbatas (Limitless): kuasa Roh Kudus tidak terbatas!
KasihNya tidak terbatas! KekayaanNya tidak
terbatas! MujizatNya tidak terbatas! Caranya tidak
terbatas! Roh Kudus tidak terbatas!
- Jadi KITA BISA TERUS MENGALAMI PENINGKATAN
DALAM LEVEL KEPENUHAN ROH KUDUS SAMPAI
TANPA BATAS !!!
- Dan sejalan dengan peningkatan level kepenuhan
Roh Kudus yang kita alami itu, demikianlah
manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita dinyatakan!
- Kalau kita tidak cepat berpuas diri, bahkan selalu
haus dan lapar akan kepenuhan Roh Kudus lebih
banyak lagi dalam hidup kita, maka Allah akan
mengaruniakan rohNya yang tidak terbatas juga
dalam hidup kita. Artinya...
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Akan ada sukacita tanpa batas dalam hatimu!
- Akan ada damai sejahtera tanpa batas dalam
keluargamu!
- Akan ada mujizat tanpa batas dalam hidupmu!
- Akan ada terobosan dan keberhasilan tanpa batas
dalam pekerjaanmu!
- Akan ada Berkat tanpa batas dalam keuanganmu!
• Itu sebabnya sekali lagi saya ajak kita semua: NAIK
LOTENG ATAS DAN ALAMI KEPENUHAN ROH KUDUS
YANG TIDAK TERBATAS itu !!!
- Sadarilah bahwa 2021 ini adalah Tahun Roh Kudus!
- Kalau ada kehausan dan kelaparan roh dalam hati
kita, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap
langit, dan mencurahkan RohNya yang tidak
terbatas itu sampai berkelimpahan dalam hidup kita!
- Kita akan mengalami Pentakosta Kepenuhan Roh
Kudus Tanpa Batas Sepanjang Tahun!
- Kita akan bertumbuhan dari satu level kepenuhan
roh ke level kepenuhan roh berikutnya!
- Dan sementara level kepenuhan Roh kita terus
bertumbuh, maka di tahun 2021 ini Hujan BerkatNya
semakin deras, Kemenangan yang Tuhan kerjakan
semakin
besar,
mujizatnya
semakin
mencengangkan, bahkan damai sejahtera dan
sukacitaNya semakin melimpah dalam hidup kita!
• Sekarang saya semakin memahami mengapa Tuhan
suruh kita 'Naik Loteng Atas' dan mengalami
kepenuhan Roh lebih lagi, yaitu: supaya Tuhan bisa
-
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mengangkat kita di atas semuanya dan membawa
kita Masuk dalam dimensi tanpa batas.
Bisa saja selama ini anda merasa sangat terbatas,
tapi kalau anda ikut pesan profetik 'Naik Loteng
Atas', maka Tuhan akan membawa anda Masuk
dimensi tanpa batas!
Bahkan buat anda yang Sudah mengalami suatu
level Kemenangan tertentu, saya ingin menyadari
bahwa itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa
yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup anda.
Kalau anda taat 'Naik Loteng Atas' sampai
mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih besar lagi,
maka tahun ini, Tuhan akan membawa anda terbang
Tinggi dalam dimensi tanpa batas melampaui apa
yang sanggup anda pikirkan dan bayangkan bisa
terjadi dalam 1 tahun ke depan!

II.
KETERBATASAAN
MANUSIA
VS
KETIDAKTERBATASAN ROH KUDUS.
a. Daniel 2:5-11 5 Tetapi raja menjawab para Kasdim itu:
"Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu
tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan
maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan
rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan
puing; 6 tetapi jika kamu dapat memberitahukan
mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan
menerima hadiah, pemberian-pemberian dan
kehormatan yang besar dari padaku. Oleh sebab itu
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beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan
maknanya!" 7 Mereka menjawab pula: "Silakan
tuanku raja menceriterakan mimpi itu kepada hambahambanya ini, maka kami akan memberitahukan
maknanya."8 Jawab raja: "Aku tahu benar-benar,
bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena
kamu melihat, bahwa aku telah mengambil
keputusan, 9 yakni jika kamu tidak dapat
memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu
akan kena hukuman yang sama; dan aku tahu bahwa
kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku
hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan
berubah. Oleh sebab itu ceriterakanlah kepadaku
mimpi itu, supaya aku tahu, bahwa kamu dapat
memberitahukan maknanya juga kepadaku."
 Saat itu adalah momen yang sangat mengerikan bagi
para orang pintar Kasdim itu: Tiba-tiba mereka
mendadak diminta untuk memberitahukan makna
mimpi yang dimimpikan sang raja Nebukadnezar.
- Mereka
harus memberitahukan makna mimpi
tersebut dengan benar, karena jika tidak mereka
semua akan dipenggal, dan rumah alias keluarga
mereka juga kena masalah.
- Dan masalah terbesarnya adalah sang raja tidak mau
menceritakan mimpinya dengan begitu saja. Tetapi
merekalah yang harus memberitakan kepada raja apa
mimpi yang dialami raja.
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Secara manusia permintaan raja ini sangat konyol
dan sangat mustahil!
- Saudara sekalian, bukankah dalam hidup ini kadang
kita juga mengalami apa yang dialami para Kasdim ini.
- Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba
persoalan
datang menghampiri kita begitu saja.
- Bahkan persoalan yang datang itu juga membawa
resiko yang sangat besar buat diri kita maupun buat
seluruh keluarga kita. Kalau kita salah ambil
keputusan, kalau kita salah bertindak, maka semua
yang kita bangun bisa hancur dalam sekejap.
- Bahkan tidak jarang dalam hidup ini kita sering
mengalami tantangan-tantangan yang secara
manusia sangat mustahil untuk kita selesaikan.
 Daniel 2:10-11 10 Para Kasdim itu menjawab raja:
"Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat
memberitahukan apa yang diminta tuanku raja! Dan
tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya
dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian
dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau
seorang Kasdim. 11 Apa yang diminta tuanku raja
adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang
dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain
dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara
manusia."
- Para kasdim ini sebenarnya bukanlah orang biasa.
Mereka adalah orang-orang terpintar di kerajaan
Nebukadnezar yang saat itu sedang berkuasa
-
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luarbiasa di muka bumi ini. Mereka orang-orang
pilihan, mereka orang-orang yang paling cerdas,
mereka orang yang dihormati di saat itu.
Tetapi mereka dengan jujur berkata: tidak ada
seorangpun di muka bumi yang dapat melakukan
permintaan tuanku raja! Yang diminta raja terlalu
berat! Terlalu mustahil! Melampaui kapasitas kami,
sekalipun kami sekelompok orang terpintar di bangsa
ini, tetapi kami terbatas dan tidak bisa berbuat apaapa untuk memenuhi permintaan sang raja!
Memang secara manusia kita harus sadar bahwa
SEHEBAT-HEBATNYA, sepandai-pandainya, sekayakayanya MANUSIA, SEMUANYA TERBATAS!
Dengan kekuatan kita sendiri, akan sulit untuk kita
bisa memenuhi permintaan orang tua kita untuk bisa
segera lulus. Permintaan orang tua kita rasanya
sesuatu yang mustahil.
Dengan kekuatan kita, rasanya mustahil memenuhi
permintaan anak kita untuk dibelikan motor baru
atau laptop baru atau untuk masuk kuliah di kampus
terbaik.
Dengan kekuatan kita, rasanya mustahil untuk kita
memenuhi target kita bulan ini.
Dengan kekuatan kita, rasanya mustahil untuk bisa
mencapai visi dan impian kita yang sepertinya
terlalu muluk-muluk Kalau dibandingkan dengan
keadaan kita sekarang ini.
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 Tetapi yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia,
belum tentu mustahil untuk terjadi. Para Kasdim itu
berkata: bagi kami mustahil dan terlalu berat, hal ini
hanya bisa dilakukan oleh dewa-dewa yang tidak
berdiam di antara manusia!
- Artinya memang permintaan raja Nebukadnezar ini
mustahil bagi manusia, tetapi sebenarnya masih ada
secercah harapan.
- Kuncinya adalah: not by might nor by power! But by
The Holy Spirit! Hal yang sangat mustahil berat itu
hanya bisa dilakukan oleh dewa yang tidak berdiam
di antara manusia. Dialah pribadi Roh Kudus!
b. SAAT YANG LAIN BERKATA TIDAK BISA, ITULAH
SAATNYA ANAK-ANAK TUHAN BERKATA BISA!
 Singkat cerita ketika semua orang pintar di kerajaan
itu sudah angkat tangan dan sudah ditetapkan untuk
dibunuh, muncullah Daniel.
- Saat semuanya angkat tangan, Daniel muncul! Saat
orang dunia menyerah, anak Tuhan justru muncul
dan mengambil alih.
- Saat orang mulai pesimis, orang percaya tetap harus
optimis.
- Saat semuanya berkata tidak bisa, kita justru berkata
bisa! Saat semuanya berkata mustahil, kita bisa
berkata bahwa tidak ada yang mustahil!
- Waktu yang lain berkata No, kita bisa berkata Yes!
Saat yang lain berkata “sudah tertutup”, kita malah
bisa berkata “mulai terbuka”.
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Itulah yang terjadi saat itu. Daniel muncul dan dia siap
menjawab tantangan tersebut!
- Saya berdoa spirit yang dimiliki Daniel diberikan
dalam diri setiap kita: bukannya sembunyi
ketakutan, Daniel malah tampil dan siap
menghadapi semua tantangan. Saya berdoa kita
semua siap menghadapi apapun yang terjadi di
tahun 2021 ini! Sebab bagi kita, semuanya bisa
terjadi!
 Daniel 2:20-23 20 Berkatalah Daniel: "Terpujilah
nama Allah dari selama-lamanya sampai selamalamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan
kekuatan! 21 DIA MENGUBAH SAAT DAN WAKTU,
Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi
hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan
kepada orang yang berpengertian; 22 DIALAH YANG
MENYINGKAPKAN HAL-HAL YANG TIDAK TERDUGA
DAN YANG TERSEMBUNYI, DIA TAHU APA YANG
ADA DI DALAM GELAP, DAN TERANG ADA PADANYA. 23 Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan
kumuliakan
Engkau,
SEBAB
ENGKAU
MENGARUNIAKAN KEPADAKU HIKMAT DAN
KEKUATAN, dan telah memberitahukan kepadaku
sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: ENGKAU
TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA KAMI HAL YANG
DIPERSOALKAN RAJA."
-
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Sekalipun orang-orang Kasdim paling pintar di jaman
itu tidak bisa dan menyerah, ternyata Daniel bisa!
Daniel bisa melakukan salah satu tugas yang paling
mustahil untuk dilakukan. Daniel akhirnya bisa
menceritakan mimpi raja sekalipun raja menyimpan
cerita itu rapat-rapat.
Kalau seandainya Daniel salah sedikit saja, maka
habislah nyawanya. Tetapi yang terjadi adalah
Daniel bisa menceritakan semua mimpi raja
Nebukadnezar dengan sangat detail, sangat jelas,
dengan begitu runtut, dan juga bahkan bisa
menjelaskan
arti
mimpi
yang
sangat
membingungkan itu.
Raja Nebukadnezar yang begitu terpukaupun
akhirnya langsung sujud menyembah. Lalu raja
memuliakan Daniel dan menganugerahinya dengan
banyak pemberian yang besar dan menjadikan
Daniel penguasa atas seluruh wilayah Babel (Daniel
2:48). Artinya Yesaya 60 terjadi dalam hidup Daniel:
Daniel bangkit jadi terang dan Daniel menerima
kemuliaan, raja-raja datang kepada terang yang
terbit, kelimpahan dari seberang datang, yang
paling kecil dan lemah menjadi kaum yang besar dan
kuat!
Dan itu semua bisa terjadi karena Roh Kudus bekerja
dengan kuat di dalam hidup Daniel! Roh Kudus yang
tidak terbatas itu sanggup menyingkapkan hal-hal
yang tersembunyi sekalipun. Bahkan dalam
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kegelapanpun, terang Roh Kudus terpancar tanpa
batas! Bersama dengan Roh Kudus yang tanpa batas,
tahun 2021 akan menjadi tahun kemuliaan tanpa
batas dalam hidup saudara dan saya!
II. KALAU KITA MENGALAMI KEPENUHAN ROH
KUDUS TANPA BATAS, MAKA VISI KITA AKAN
DIPERBESAR, DAN KITA AKAN MENGALAMI PERKARAPERKARA BESAR TANPA BATAS!
a. ROH KUDUS ADALAH PRIBADI YANG MAHA
(LIMITLESS: TANPA BATAS): Dia tidak terbatas
dengan waktu, Ruang, tempat, dst!!!
• Dari begitu banyak karakter Roh Kudus, saya bagikan
3 MAHA ROH KUDUS (TANPA BATAS):
- OMNIPRESENCE: MAHA HADIR! (KEHADIRANNYA
TIDAK TERBATAS) Roh Kudus itu Maha Hadir! Itulah
sebabnya Yesus memilih untuk naik ke sorga supaya
Roh Kudus diutus ke dunia ini. Roh Kudus hadir di
gereja, tetapi Dia juga hadir di komsel anda. Roh
Kudus hadir dalam keluarga anda, Dia juga hadir di
ruang kerja anda, Dia hadir di ruang periksa dan ruang
operasi, Dia hadir waktu anda mengerjakan projek
dan bertemu klien, dia hadir saat anda ujian, dll.
- OMNIPOTENCE: MAHA KUASA! (KUASANYA TIDAK
TERBATAS) Roh Kudus Maha Kuasa! Anda tidak bisa
menemukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan
oleh Roh Kudus! Semuanya bisa! Semuanya mudah
untuk dilakukanNya! Roh Kudus berkuasa untuk
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melepaskan anda dari hutang. Dia berkuasa untuk
menyembuhkan anda. Dia berkuasa mengangkat karir
anda. Dia berkuasa untuk melembutkan hati musuh
anda. Dia berkuasa mengubah pikiran seseorang. Dia
berkuasa atas segalanya!
- OMNISCIENCE: MAHA TAHU! (PENGETAHUAN /
PENGERTIANNYA TIDAK TERBATAS) Roh Kudus
Mahatahu! Roh Kudus tahu mimpi raja Nebukadnezar
dan artinya. Roh Kudus juga tahu rancangan apa yang
ada di depan anda, yaitu rancangan damai sejahtera!
Roh Kudus tahu cara memulihkan rumah tangga
anda! Roh Kudus tahu bagaimana supaya hutangmu
bisa lunas! Roh Kudus tahu bagaimana bisa sukses di
tengah pandemi. Roh Kudus tahu caranya supaya
hidupmu bahagia. Roh Kudus tahu caranya untuk
menyelesaikan semua badan persoalan dalam hidup
anda!
- Itu sebabnya kalau mulai tahun 2021 ini kita terus
berjalan dengan Roh Kudus yang tanpa batas, maka
tidak mungkin hidupmu tetap sama, tetap kecil,
tetap gagal, dan tetap terbatas. Mulai hari ini hidup
anda akan limitless! Tidak terbatas! Visimu akan
diperbesar, dan tahun ini, Tuhan akan melakukan
perkara-perkara besar tanpa batas dalam hidup
anda!
b. Kesaksian PS DAVID OYEDEPO:
• Saya belajar banyak dari Ps David Oyedepo tentang
bagaimana ketika seseorang terus berjalan
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mengikuti tuntunan Roh Kudus dan mengalami
kepenuhan Roh Kudus, maka tidak terbatas yang
bisa Tuhan kerjakan dalam hidupnya!
Secara umum, tahun 2020 adalah tahun yang sukar
bagi kebanyakan orang, termasuk bagi Gereja, karena
tahun kemarin adalah tahun lockdown.
Gereja yang dipimpinnya juga harus di lockdown
sehingga tidak bisa Ibadah onsite selama beberapa
bulan, sama seperti kebanyakan Gereja di seluruh
Dunia. Akibatnya sangat banyak gereja mengalami
kemunduran dan kemerosotan yang sangat drastis.
Akan tetapi yang luarbiasa adalah justru di saat
Dunia dalam kegelapan seperti itu, tapi Gereja yang
dipimpinnya mengalami terobosan pertumbuhan
dan pelipatgandaan tanpa batas: dalam 1 tahun
kemarin, mereka berhasil membuka 11.000 Gereja
baru (10.200 di Nigeria dan 800 di 35 negara di
Dunia). Bahkan setiap Gereja yang mereka buka itu
minimal ada 1 Pendeta fulltime. Jadi pada saat Dunia
sedang PHK besar-besaran, tapi mereka Malah
perekrutan besar-besaran dalam 1 tahun, minimal
ada 11.000 Pendeta fulltime baru!
Jadi sadarilah dengan sungguh-sungguh bahwa
kalau kita kepenuhan Roh Kudus dan terus berjalan
mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak
harus masuk dalam kegelapan di saat dunia dalam
kegelapan, sebaliknya, kita bisa terus ada dalam
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terang kemuliaan Tuhan yang luarbiasa! Visi kita
akan diperbesar, dan Tuhan akan terus memakai kita
melakukan perkara-perkara besar tanpa batas,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan!
c. BERANI HIDUP DENGAN VISI YANG LEBIH BESAR!
Jangan kecilkan Roh Kudus dengan visi kita yang
begitu kecil.
• Di akhir firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita
untuk memperbesar visi kita di tahun ini.
- Mungkin ini berbeda dengan pandangan orang dunia.
- Secara manusia, tahun lalu dunia mengalami krisis
dan krisis belum pulih sepenuhnya.
- Sebagian orang mulai takut untuk bermimpi besar.
Sebagian orang mulai mengurangi targetnya.
Sebagian orang mulai mengkorting visinya.
- Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya ajak untuk
kita tetap punya mimpi dan visi yang besar!
• Jangan pernah lupa bahwa tahun ini adalah tahun
Roh Kudus! Dan Roh Kudus adalah pribadi terbesar
yang tanpa batas. Itu sebabnya visi kita juga harus
besar!
- Roh Kudus akan senang hati membantu hidup anda
apapun keadaan anda. Tetapi mari mulai punya
iman untuk punya visi yang lebih besar.
- Jangan membatasi karya Roh Kudus yang tidak
terbatas dengan visi kita yang begitu terbatas.
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Kalau visi kita hanya kecil, maka tahun ini kita tidak
perlu tema Tahun Roh Kudus. Kenapa tahun ini jadi
tahun Roh Kudus? Karena Tuhan tahu anda akan
dipakai mengerjakan perkara-perkara yang tidak
akan bisa dikerjakan oleh anda sendiri, itu sebabnya
Roh Kudus akan bekerja besar-besaran dalam hidup
anda untuk melakukan perkara yang limitless!

PENUTUP:
Percaya bahwa tahun ini adalah tahun tanpa batas.
Mulai berdoa untuk visi dan perkara-perkara besar
dalam hidup anda sebab Roh Kudus yang tanpa batas
menyertai anda.
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