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SPIRITUAL UPGRADE #1
PENINGKATAN ROHANI #1
EXTRAORDINARY GROWTH
PERTUMBUHAN LUAR BIASA

PEMBUKAAN:
Di bulan Mei ini saya mau membagikan perhemaan
sekaligus pengajaran tentang manusia roh. Saya
percaya lewat seri kotbah di bulan ini, akan ada
kebangkitan dan kebangunan rohani dalam diri setiap
kita masing-masing. Tema bulan Mei ini adalah Spiritual
Upgrade atau Peningkatan Rohani. Dan hari ini saya
mau bicara tentang Extraordinary Growth atau
Pertumbuhan yang Luarbiasa!
I.

a.

-



UPGRADE MANUSIA ROHMU!
KITA BUKAN HANYA PRIBADI YANG PUNYA ROH,
TAPI KITA ADALAH ROH!
Alkitab memberitahu bahwa manusia terdiri dari 3
bagian, yaitu: roh, jiwa, Tubuh.
Jadi manusia adalah makhluk roh, yang memiliki
jiwa, dan tinggal sementara di dalam tubuh
selama ada di dunia ini.
Yohanes 3:6 Apa yang dilahirkan dari daging,
adalah daging, DAN APA YANG DILAHIRKAN DARI
ROH, ADALAH ROH.
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John 3:6 (KJV) That which is born of the flesh is
flesh; and THAT WHICH IS BORN OF THE SPIRIT IS
SPIRIT.
 Tubuh kita hanya sementara, tetapi roh kita akan
hidup kekal.
Kisah Para Rasul 7:59-60.
59 Sedang mereka
melemparinya Stefanus berdoa, katanya: "Ya Tuhan
Yesus, TERIMALAH ROHKU." 60 Sambil berlutut ia
berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, janganlah
tanggungkan dosa ini kepada mereka!" Dan dengan
perkataan itu meninggallah ia.
b. KITA PERLU MERAWAT MANUSIA ROH KITA LEBIH
DARIPADA MANUSIA JASMANI.
 Karena sekarang kita menyadari bahwa diri kita
adalah manusia roh, maka sudah seharusnya kita
lebih concern dalam memperhatikan keadaan
manusia roh kita. Itulah yang dilakukan oleh rasul
Paulus.
2 Korintus 4:16 Sebab itu kami tidak tawar hati,
tetapi MESKIPUN MANUSIA LAHIRIAH KAMI
SEMAKIN
MEROSOT,
NAMUN
MANUSIA
BATINIAH KAMI DIBAHARUI DARI SEHARI KE
SEHARI.
 Mari lompat ayat 2 Korintus 4:18 18 SEBAB KAMI
TIDAK MEMPERHATIKAN YANG KELIHATAN,
MELAINKAN YANG TAK KELIHATAN, KARENA YANG
KELIHATAN ADALAH SEMENTARA, SEDANGKAN
YANG TAK KELIHATAN ADALAH KEKAL.
-
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c.




-



Memperhatikan dan merawat tubuh jasmani
tentunya juga penting dan harus kita lakukan
selama kita hidup.
Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk MENGUPGRADE MANUSIA ROH kita.
Ibaratnya seperti HP: Kalau HP kita sudah tua dan
tidak pernah kita upgrade, maka kapasitasnya akan
sangat terbatas: kecepatannya terbatas, daya
tampungnya terbatas, fungsinya terbatas, Apps
yang bisa kita download dan kita pakai terbatas,
kualitasnya terbatas, dst.
Demikian pula halnya dengan Manusia Roh kita,
di-Upgrade dan tidak di-Upgrade, pasti sangat
berbeda. Itu sebabnya Upgrade Manusia Rohmu!
2 Petrus 1:5-8. 5 Justru karena itu kamu harus
dengan sungguh-sungguh berusaha untuk
menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan
kepada kebajikan pengetahuan, 6 dan kepada
pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan
diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, 7
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara,
dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan
semua orang. 8 Sebab apabila semuanya itu ada
padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan
dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam
pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Yesus yang sama yang Ketika baru mulai dan
Ketika sudah di-Upgrade hikmatnya, imannya,
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II.

1.


kepenuhan Roh Kudusnya, karunia-karunia rohnya,
urapannya, dst; maka hidupnya jauh berbeda.
Yusuf yang sama Ketika masih jadi anak manja di
rumah Bapanya, dan Ketika sudah di-Upgrade
kapasitas kepemimpinannya, ketajaman rohnya,
kepekaannya mengartikan mimpi, hikmatnya
dalam berurusan dengan orang lain, dst; maka
hidupnya jauh berbeda.
Saya yang sama, Ketika masih memulai perjalanan
iman, dan ketika sudah di-Upgrade beberapa kali
oleh Tuhan; tiba-tiba mengalami terobosanterobosan yang belum bisa saya alami sebelumnya.
Demikian pula halnya dengan kita, manusia roh
kita yang sama, yang belum dan yang sudah diUpgrade, pasti besar sekali perbedaannya. Itu
sebabnya ambil komitmen untuk mengupgrade
manusia roh anda!
DI AREA APA SAJA MANUSIA ROH KITA HARUS DIUPGRADE ?
HIKMAT
Amsal 1:1-5. 1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja
Israel, 2 untuk mengetahui hikmat dan didikan,
untuk mengerti kata-kata yang bermakna, 3 untuk
menerima didikan yang menjadikan pandai, serta
kebenaran, keadilan dan kejujuran, 4 untuk
memberikan kecerdasan kepada orang yang tak
berpengalaman,
dan
pengetahuan
serta
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2.




kebijaksanaan kepada orang muda — 5 baiklah
orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan
baiklah orang yang berpengertian memperoleh
bahan pertimbangan —
Sadarilah bahwa tanpa sungguh-sungguh
berusaha menambahkan / meng-upgrade hikmat,
maka kita tidak bisa mengetaui, tidak mampu
mengerti, tidak pandai, tidak tajam dalam berpikir,
salah mengambil kesimpulan, salah langkah, dan
hidup kita jadi sangat terbatas.
Hanya Ketika kita sungguh-sungguh berusaha
mengupgrade hikmat, maka:
Ini yang dialami oleh Raja Salomo: Ketika
hikmatnya di-upgrade, tiba-tiba saja kapasitasnya
jadi sangat besar.
Saya ajak kita semua berseru pada Tuhan dan
sungguh-sungguh berusaha untuk Meng-Upgrade
Hikmat Manusia Roh kita!
Kesaksian:
URAPAN
Sadarkah anda bahwa Level Urapan Kuasa Tuhan
atas hidup kita bisa di-Upgrade?!
Banyak anak Tuhan tidak bertumbuh dalam level
urapan Tuhan dalam hidupnya:
Saya tantang kita ambil komitmen untuk
menenggelamkan diri kita dalam kepenuhan Roh
Kudus, sehingga level urapan Tuhan dalam hidup
kita mengalami peningkatan secara drastis.
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3.









4.

Kesaksian:
KASIH
Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal.
Perhatikan kalimat 'karena begitu besar Allah
Allah akan dunia ini'!
Kalau kapasitas Kasih kita tidak berkembang,
maka...
Oleh karena itu, Kita perlu belajar untuk
memperbesar kapasitas kasih kita:
Ini yang dialami Petrus: Tadinya kapasitas
kasihnya Petrus Kecil, sehingga sekalipun dia
berkata bahwa dia berani mati bagi Yesus, tapi
begitu Yesus benar-benar ditangkap hendak
disalibkan, dan nyawa Petrus terancam, maka
dengan sangat cepat dia menyangkap Yesus sampai
3x. Kasihnya belum cukup untuk dia memberikan
hidupnya bagi Yesus.
Kesaksian: John D. Rockfeller pada usia 33 tahun
dia mulai mengumpulkan uang jutaan dolar dan di
usia 43 berhasil membangun perusahaan Standard
Oil Company. Tetapi sayangnya makin kaya, justru
sikap dan perilaku John Rockefeller semakin tidak
baik.
ANUGERAH
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1 Samuel 2:26 Tetapi Samuel yang muda itu,
semakin besar dan semakin disukai, baik di
hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia.
Dengan kata lain, ada 2 sisi dalam Anugerah Tuhan:
Ibaratnya kita terhadap anak-anak kita: Sebagai
orang tua, pasti kita menyayangi dan mengasihi
Mereka, kerena mereka adalah anak-anak kita.
Tanpa Mereka lakukan apapun, kita pasti
menyayangi dan ingin memberikan yang terbaik
bagi mereka (Anugerah dari orang tua)
Saya berdoa, sebagai anak Tuhan, kita mau
bertumbuh jadi anak Tuhan yang suka dekatdekat dengan Tuhan, suka dengar-dengaran suara
Tuhan, suka taat sama Tuhan, dst.
Jadi mulai Sekarang pikirkan apa yang anda mau
lakukan untuk bertumbuh dalam favor Tuhan itu!
Kesaksian: Dalam perjalanan rohani saya, saya
menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan mengasihi
saya apa adanya, entah saya hidup dalam
kekudusan atau hidup dalam dosa, Tuhan tetap
mengasihi saya. Sekalipun Tuhan benci dosa saya,
tapi Tuhan cinta sama saya. Sekalipun saya tidak
layak, tapi Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang
tetap memberikan yang terbaik bagi saya.

PENUTUP:
Alamilah pertumbuhan yang luarbiasa di dalam
hidupmu dengan meng-Upgrade manusia roh mu lebih
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lagi, mintalah Tuhan untuk meng-upgrade hikmat,
urapan, kasih, serta anugerah-Nya bagi kita, maka kita
akan melihat pertumbuhan yang luarbiasa terjadi pada
rohani kita yang akan membawa terobosan demi
terobosan yang dahsyat dalam seluruh aspek kehidupan
kita.
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