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UNPRECEDENTED RESURRECTION #3 
UNQUENCHABLE THIRST FOR MORE 

KEHAUSAN YANG SELALU MAU LEBIH 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita ada di minggu ketiga di bulan April ini, di 
mana kita juga hari ini memasuki hari ketiga dari KKR 
Pencurahan Roh Kudus di tahun ini. Saya ingin 
membagikan Firman Tuhan: Kehausan yang Selalu Mau 
Lebih.  
 Kita harus mengerti bahwa inilah kerinduan Roh 

Kudus: Dia mau kita Punya Kehausan yang Tidak 
Terpadamkan, yang selalu mau Lebih dan lebih dan 
lebih lagi. 

 Kepenuhan Roh yang pernah kita alami kemarin, 
tidak lah cukup; hari ini harus lebih lagi; besokpun 
harus semakin lebih dan lebih dan lebih lagi. 

 Inilah Jenis Kehausan Roh yang sedang Tuhan 
bangkitkan dalam diri banyak anak Tuhan sekarang 
ini! 

 
I. MINTALAH ROH KUDUS UNTUK MEMBERIKAN 

KEHAUSAN ROH YANG SELALU MAU LEBIH LAGI! 
a. Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus 

akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 
 Yesuslah sang kebenaran itu! 
- Dari sini saya belajar satu kebenaran tentang rahasia 

hidup bahagia: miliki kehausan akan Tuhan! 
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 Kebahagiaan dari Tuhan jauh melampaui kepuasan 
sesaat terhadap kesenangan jasmani.  

b. Salomo, pada awalnya, memiliki kehausan akan 
Tuhan yang sangat besar, tetapi sayangnya dia 
gagal mempertahankan kehausan roh tersebut. 

 Di masa mudanya, Salomo adalah orang yang cinta 
Tuhan. 

 Tetapi sayangnya, pada satu titik kehidupannya, 
Salomo kehilangan kehausannya akan Tuhan. 

 Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kehausan 
dalam hidup saudara, tetapi saya berdoa kehausan 
akan Tuhan yang semakin berkobar dalam hati 
anda! 

- Akan tetapi pastikan, lebih dari semuanya itu, 
milikikah kehausan akan Roh Kudus yang lebih dari 
lebih lagi! Hanya ada satu Pribadi yang merupakan 
sumber kepuasan kita: Tuhan! Roh Kudus! Haus 
dan laparlah akan Dia! Kejar Dia! Nanti-nantikan 
Roh Kudus, maka hidupmu akan dipuaskan! 

 
II. MANFAAT DOA PUASA  
1. DOA PUASA AKAN MENJAGA ROH KITA SELALU 

HAUS AKAN TUHAN. 
 Contoh: beberapa peternak hewan, baik itu anjing, 

ikan, dll, terkadang punya cara bagaimana supaya 
ternak mereka tetap memiliki nafsu makan yang 
baik: yaitu dengan cara mempuasakan mereka di 
hari-hari tertentu. 
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 Kemungkinan, Raja Salomo kehilangan kehausan 
akan Tuhan, akibat dia kurang Doa Puasa. 

- 1 Raja-raja 4:22-23 22 Adapun persediaan makanan 
yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah tiga puluh 
kor tepung yang terbaik dan enam puluh kor tepung 
biasa, 23 sepuluh ekor lembu gemukan dan dua 
puluh lembu gembalaan dan seratus ekor domba, 
belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa 
piaraan, 

2. DOA PUASA MEMBANTU KITA MENGENDALIKAN 
DIRI DAN MEMBATASI KEDAGINGAN KITA 
SEHINGGA ROH KITA BISA BERKEMBANG. 

 Masih tentang Salomo, saya ajak kita lihat 1 ayat 
yang menggambarkan bahwa Salomo sangat 
kurang memiliki pengendalian diri. 

- Pengkhotbah 2:10a  Aku tidak merintangi mataku 
dari apa pun yang dikehendakinya, dan aku tidak 
menahan hatiku dari sukacita apa pun, 

 Pada akhirnya Salomo tidak bisa mengendalikan 
kedagingannya; Padahal daging dan roh itu 
bertolak belakang. 

- Pengkhotbah 11:9 Bersukarialah, hai pemuda, 
dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada 
masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan 
pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa 
karena segala hal ini Allah akan membawa engkau 
ke pengadilan! 
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 Hari ini, dalam kegerakan doa puasa ini, mari kita 
belajar untuk mengendalikan diri dan memberi diri 
semakin dikendalikan oleh Roh Kudus. 

3. DOA PUASA JUGA MEMBERI RUANG SEHINGGA 
KITA BISA MENERIMA KEPENUHAN ROH KUDUS 
YANG LEBIH BESAR. 

 Salah satu tujuan kegerakan puasa di gereja kita 
adalah mempersiapkan diri untuk menerima 
pengurapan Roh Kudus. 

 Satu Alasan mengapa Roh Kudus membawa Tuhan 
Yesus ke Padang Gurun adalah supaya Tuhan Yesus 
Doa Puasa 40 Hari sehingga Dia bisa dipenuhi dalam 
kepenuhan Roh yang lebih besar lagi.  

 RAHASIA MENGALAMI PENCURAHAN ROH BESAR-
BESARAN ADALAH HAUS DAN LAPAR! 

 Di jaman Musa, satu bangsa Israel pernah menjerit 
bahkan minta daging kepada Musa. Dan kemudian, 
hujan burung puyuh terjadi.  

 
III. ORANG YANG HAUS TIDAK AKAN MERASA CUKUP 

HANYA DENGAN SATU PORSI. 
a. 2 Raja-raja 2:9 Dan sesudah mereka sampai di 

seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: "Mintalah 
apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku 
terangkat dari padamu." Jawab Elisa: "Biarlah 
kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." 

 Tuhan itu bisa mendeteksi seberapa besar 
kehausan roh di dalam hatimu. 
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 Inilah ciri orang yang haus: satu tidak akan cukup! 
 Gereja kita sedang mengadakan ibadah KKR 10 hari 

non stop. 
 
PENUTUP: 
Terus komitmen dalam kegerakan puasa sampai akhir. 
Percayalah Tuhan sudah menyiapkan pengurapan dobel 
porsi bagi setiap kita yang haus akan Tuhan dan 
memberi ruang bagi pengurapanNya. 


