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SPIRITUAL UPGRADE #5 
PENINGKATAN ROHANI #5 

SPIRITUAL HABITATION 
HABITAT ROHANI 

 
 
PEMBUKAAN: 
Selama beberapa minggu ini kita sudah banyak bicara 
tentang doa dan puasa. Saya mengajak untuk kita bisa 
bersama-sama mempraktekkan doa dan puasa itu, 
khususnya kita saat ini masih ada dalam kegerakan doa 
puasa massal selama 40 hari. Dan di bagian akhir seri ini, 
saya akan bagikan satu firman Tuhan berjudul Spiritual 
Habitation atau Habitat Rohani. 
 
I. KEHIDUPAN ROH KITA BISA MENGALAMI 

UPGRADE, JIKA KITA ADA DI LINGKUNGAN YANG 
TEPAT. 

a. HABITAT AKAN SANGAT MENENTUKAN SEBUAH 
PERTUMBUHAN. 

 Habitat berdasarkan kamus besar bahasa 
Indonesia adalah tempat tinggal yang khas bagi 
seseorang/kelompok masyarakat; lingkungan 
kehidupan asli; tempat kediaman atau kehidupan 
tumbuhan/hewan/manusia dengan kondisi 
tertentu pada permukaan bumi. 

b. DEMIKIAN DENGAN MANUSIA ROH: MANUSIA 
ROH KITA HANYA AKAN BERTUMBUH DENGAN 
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OPTIMAL, JIKA BERADA DI HABITAT YANG 
SEHARUSNYA. 

 Mungkin kelihatannya aneh memakai kata 
“habitat”, tetapi saya sengaja memakai kata ini 
supaya saudara dan saya menyadari bahwa 
manusia Roh kita ini pun butuh lingkungan yang 
tepat supaya bisa bertumbuh dengan baik. 

 Contohnya: Habitat ikan laut ada di air laut. 
 HADIRAT TUHAN ADALAH HABITAT MANUSIA 

ROH KITA! 
 Seharusnya kita butuh selalu berada dalam 

hadirat Tuhan, sehingga manusia roh kita bisa 
segar dan kuat.  

 Sebaliknya, Kalau kita tidak berada di dalam 
hadirat Tuhan, maka kelamaan roh kita akan 
lemas dan mengering. 

c. Karena senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan, 
maka Adam sangat berkuasa dan bisa memerintah 
dunia.  

 Karena ada di dalam hadirat Tuhan, maka Cahaya 
Kemuliaan Tuhan menyelimuti Adam, kuasa 
Tuhan memenuhinya, otoritas ilahi ada atasnya.  

 Itu sebabnya perkataan Adam jadi penuh dengan 
Kuasa, apa yang dia katakan, itu yang terjadi. 

 Alam pun harus tunduk mengikuti perkataan 
Adam. Hewan buas pun takluk pada Adam. 

 Dan Adam bisa mengelola Taman yang begitu luas 
dengan sangat ekselen seorang diri saja, sehingga 
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hasilnya berlimpah-limpah dan produktifitasnya 
sangat Tinggi. 

 Kuasa seperti ini juga tersedia bagi kita, kalau kita 
bisa melatih diri kita untuk hidup dalam hadirat 
Tuhan!  

d. Ini juga yang dialami oleh Daud: dia orang yang 
hidup dalam hadirat Tuhan dan senantiasa 
“membawa” hadirat Tuhan ke manapun dia pergi:  

 Dan itu membuat dia mempunyai Kuasa dan 
pengurapan yang luarbiasa dari Tuhan! Itu juga 
membuat dia cerdas dan pintar sekali! 

 Itu sebabnya Ketika menghadapi Goliat yang sangat 
besar, sementara tentara yang lain panik ketakutan 
karena melihat betapa hebatnya Goliat, tapi Daud 
bisa melihat celah mengalahkan Goliat, 
kelemahan Goliat, dan strategi untuk 
memenangkan pertempuran.  

 Dan karena dia disertai Tuhan, maka Goliat yang 
besar itupun ditumbangkannya, dan Daud 
mengalami Kemenangan gilang-gemilang. 

 Demikian pula halnya dengan kita: Kalau kita 
hidup dalam habitat Hadirat Tuhan, maka Kuasa 
yang sama akan memenuhi kita, kecerdasan ilahi 
dari Tuhan akan memenuhi pikiran kita, sehingga 
kita bisa melakukan apa yang tadinya tidak bisa 
kita lakukan, sehingga kita bisa melampaui 
batasan-batasan yang masuk akal, dan kita akan 
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bergerak dalam dimensi mujizat dan tanda ajaib 
yang luarbiasa. 

 
II. LATIH DIRIMU SELALU HIDUP DALAM HADIRAT 

TUHAN. 
a. Yehezkiel 47:1-5.   1 Kemudian ia membawa aku 

kembali ke pintu Bait Suci, dan sungguh, ada air 
keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu dan 
mengalir menuju ke timur; sebab Bait Suci juga 
menghadap ke timur; dan air itu mengalir dari 
bawah bagian samping kanan dari Bait Suci itu, 
sebelah selatan mezbah. 2 Lalu diiringnya aku ke 
luar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya 
aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar 
yang menghadap ke timur, sungguh, air itu 
membual dari sebelah selatan. 3 Sedang orang itu 
pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di 
tangannya, ia mengukur seribu hasta dan 
menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya 
sampai di pergelangan kaki. 4 Ia mengukur seribu 
hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi 
dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut; 
kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan 
menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air 
itu, sekarang sudah sampai di pinggang. 5 Sekali lagi 
ia mengukur seribu hasta lagi, sekarang air itu 
sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat 
berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga 
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orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak 
dapat diseberangi lagi. 

 Yehezkiel dibawa dalam penglihatan menuju 
sebuah sungai yang mengalir dari bawah ambang 
pintu Bait Suci. 

- Saya percaya Kedalaman Air Sungai ini juga bicara 
kuat tentang hadirat Tuhan dalam hidup kita. 

 Kenapa Tuhan menyuruh Yehezkiel terus berjalan 
dan berjalan sampai akhirnya dia tenggelam di 
dalam sungai Tuhan tersebut?  

 Kedalaman Air Sungai ini juga bicara tentang 
kedewasaan rohani seseorang. 

b. Untuk tinggal dalam HADIRAT TUHAN, maka kita 
harus siap BAYAR HARGA EXTRA! 

 Yehezkiel harus berjalan 4x1000 hasta untuk bisa 
tenggelam dalam sungainya Tuhan. 

 Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus di atas 
loteng Yerusalem itu: Bayar harga Extra Miles! 

 Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Ketika saya 
merintis gereja di Jogja dan kemudian mengalami 
stagnasi, ini yang saya lakukan: Bayar Harga Extra! 

 Kita harus siap Bayar Harga Extra untuk bisa 
berjalan senantiasa dalam hadirat Tuhan. 

 
III. RAHASIA UNTUK TINGGAL DALAM HABITAT 

HADIRAT TUHAN: BANGUN HABIT MANUSIA ROH 
YANG BAIK. 



Outline Kotbah Minggu, 29 Mei 2022 – Spiritual Upgrade #5 

 6 of 7 

1. MILIKI HABIT HATI YANG SELALU MEMUJI 
MENYEMBAH TUHAN. 

 Mazmur 22:3 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.  

 Daud adalah orang yang hidup dalam Pujian dan 
Penyembahan senantiasa. 

 Bangun Pondok Daud, sehingga Allah 
bersemayam atas hidupmu, hadirat Tuhan terus 
menyertai engkau!  

 Kesaksian:  
2. MILIKI HABIT UNTUK HIDUP DALAM FIRMAN 

TUHAN. 
 Semakin kita suka Firman dan mengembangkan 

habit merenungkan Firman siang dan malam, 
semakin kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. 

- WAKTU SAUDARA MENGISI HIDUPMU DENGAN 
FIRMAN, ANDA SEDANG “MENUANGKAN ALLAH” 
DALAM PIKIRAN DAN HATIMU!  

 ILMU RAJA-RAJA: Saking pentingnya firman Tuhan, 
jaman dulu para raja Israel seharusnya diminta 
untuk membaca firman Tuhan setiap hari! 

- Ulangan 17:18-20.   18 Apabila ia duduk di atas 
takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh 
menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab 
yang ada pada imam-imam orang Lewi. 19 ITULAH 
YANG HARUS ADA DI SAMPINGNYA DAN 
HARUSLAH IA MEMBACANYA SEUMUR HIDUPNYA 
UNTUK BELAJAR TAKUT AKAN TUHAN, ALLAHNYA, 
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DENGAN BERPEGANG PADA SEGALA ISI HUKUM 
DAN KETETAPAN INI UNTUK DILAKUKANNYA, 20 
supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-
saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari 
perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia 
memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah 
orang Israel." 

- KUNCINYA: FIRMAN ITU HARUS SELALU ADA DI 
SAMPING KITA DAN KITA BACA SEUMUR HIDUP 
KITA! 

 Jadi baca dan renungkanlah firman Tuhan secara 
intensif mendalam! 

 Kalau kita komit menghayati Firman dengan 
sungguh-sungguh, maka Urapan Raja akan 
mengalir dalam hidup kita!  

 Kesakian:  
 
PENUTUP: 
Teruslah hidup dalam hadirat Tuhan dengan memiliki 
gaya hidup memuji, menyembah dan penuh dengan 
firman Tuhan. 
 
 
 
 
 
 


