Outline Kotbah Minggu, 17 Januari 2020 – The Year of the Holy Spirit #3

THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #3 - TAHUN ROH
KUDUS #3
IN LOVE WITH THE HOLY SPIRIT
JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS

PEMBUKAAN:
Minggu lalu kita sudah menangkap rhema tentang Roh
Kudus adalah Roh Tanpa Batas. Saya ajak buat kita bisa
menangkap dengan segenap hati dan iman kita.
▪ Di tahun ini keadaan keuangan anda tidak bisa
membatasi anda, kesehatan anda yang terbatas tidak
bisa membatas anda untuk berkarya, keterbatasan
pendidikan anda tidak bisa menghalangi karir anda,
trauma masa lalu anda tidak bisa membatasi masa
depan anda yang indah, kegagalan anda sebelumnya
tidak bisa membatasi kesuksesan besar di depan anda.
▪ Tanpa batas artinya semuanya bisa terjadi.
▪ Apa yang anda pikir paling mustahil, belum tentu
mustahil. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kita,
tetapi semuanya oleh Roh Allah. Dan Roh Allah yaitu
Roh Kudus adalah pribadi yang tanpa batas.
▪ Itu sebabnya juga di minngu ketiga ini, saya rindu
membagikan satu Firman Tuhan berjudul In Love With
The Holy Spirit / Jatuh Cinta dengan Roh Kudus.
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I.

a.






b.



PENGALAMAN JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS.
KETIKA PAULUS KEPENUHAN ROH KUDUS, DIA
JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS.
Tadinya Paulus adalah orang yang sangat benci
Yesus dan pengikutNya. Tetapi orang yang tadinya
sangat benci, akhirnya sangat cinta dengan Yesus.
Kisah Para Rasul 9:17-18 17 Lalu pergilah Ananias ke
situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan
tangannya ke atas Saulus, katanya: "Saulus,
saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan
diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah
menyuruh aku kepadamu, SUPAYA ENGKAU DAPAT
MELIHAT LAGI DAN PENUH DENGAN ROH KUDUS."
18 Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur
dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia
bangun lalu dibaptis.
Demikian juga halnya dengan kita: Orang yang jatuh
cinta dengan Roh Kudus, pasti terus membicarakan
tentang Roh Kudus: kasihNya, karyaNya, kuasaNya,
dll.
Ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, maka
benak dan pikiran kita akan dipenuhi dengan orang
yang kita cintai.
Demikian pula halnya ketika kita jatuh cinta dengan
Roh Kudus. Ketika kita Bangun pagi, pertama kali
yang kita ingat adalah Roh Kudus. Yang pertama kali
kita sapa adalah Roh Kudus. Sebelum kita melakukan
semua kesibukan kita, terlebih dahulu kita ambil
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waktu untuk memuji dan menyembah Roh Kudus,
berdoa dan bersekutu intim dengan Roh Kudus.
Duduk diam dan mendengarkan FirmanNya.
Membuat jadwal dan perencanaan untuk
sepanjang hari itu bersama Roh Kudus. Berendam
dalam hadiratNya dan mengalami kepenuhan Roh
Kudus yang semakin besar dalam hidup kita.
 Kesaksian:
II.

a.






JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS DIMULAI
DENGAN BERGAUL KARIB DENGAN ROH KUDUS.
Kejadian 5:22-23 22 Dan Henokh hidup bergaul
dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia
memperanakkan
Metusalah,
dan
ia
memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
23 Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam
puluh lima tahun. 24 Dan Henokh hidup bergaul
dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah
diangkat oleh Allah.
Memang harus kita akui bahwa bagi sebagian
orang, pribadi Roh Kudus itu masih seperti misteri.
Sama halnya dengan Roh Kudus; Bagi sebagian
orang Roh Kudus adalah pribadi yang tidak eksis
atau tidak nyata.
Hari ini saya perlu tegaskan bahwa ROH KUDUS ITU
NYATA! DIA MEMANG TIDAK TERLIHAT TETAPI DIA
HIDUP DAN BERKUASA!
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 Investasikan hidup anda untuk bergaul dengan Roh
Kudus dan anda tidak akan pernah kecewa!
b. KOMUNIKASI ADALAH KUNCINYA.
 Kunci penting membangun sebuah pergaulan
adalah komunikasi.
 Komunikasi dengan Roh Kudus sangat sederhana
dan gratis, bahkan bisa dilakukan kapanpun.
Yeremia 29:12-14a: 12 Dan apabila kamu berseru
dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan
mendengarkan kamu; 13 apabila kamu mencari
Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu
menanyakan Aku dengan segenap hati, 14 Aku akan
memberi kamu menemukan Aku, demikianlah
firman TUHAN, …..
STAY IN LOVE WITH THE HOLY SPIRIT (TERUS
JATUH CINTA DENGAN ROH KUDUS)
a. 2 Timotius 4:9-10 9 Berusahalah supaya segera
datang kepadaku, 10 karena Demas telah mencintai
dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat
ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan
Titus ke Dalmatia.
 Jatuh cinta itu tidak sulit; Yang sulit adalah
mempertahankan tetap cinta (stay in love).
 Tidak mungkin orang hari ini cinta Roh Kudus,
langsung besoknya bisa meninggalkanNya dan jadi
cinta dunia.
III.
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Pertama, hati-hati kalau iblis atau dunia mulai
membuat fokus anda beralih dari Roh Kudus.
Kedua, hati-hati dengan kekecewaan. Kekecewaan
bisa menjadi salah satu pemadam api roh yang
paling jitu.
b. KEMBALILAH PADA KASIH MULA-MULA DENGAN
ROH KUDUS!
 Kalau anda pernah dekat dengan Roh Kudus, tetapi
saat ini posisi anda sudah begitu jauh dariNya, hari
ini putuskan untuk kembali mendekat.
Mazmur 139:7-10: 7 Ke mana aku dapat pergi
menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat lari dari
hadapan-Mu? 8 Jika aku mendaki ke langit, Engkau
di sana; jika aku menaruh tempat tidurku di dunia
orang mati, di situ pun Engkau. 9 Jika aku terbang
dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di
ujung laut, 10 juga di sana tangan-Mu akan
menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang
aku.
-

PENUTUP:
Mari bangun yang dekat dengan Roh Kudus. Bisa
bergaul dengan Roh Kudus adalah sebuah kehormatan
besar yang pastinya membuat iblis iri dengan manusia.
Jangan sia-siakan kesempatan itu dan kembalilah miliki
hati yang mencintai Roh Kudus.
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