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Mari Kita
Bercakap -cakap

Barangkali saudara telah membaca di kulit belakang
buku ini beberapa alasan mengapa orang-orang mempelajari
kursus ini. Apa itu alasan-alasan saudara? Jika demikian,
saudara akan menikmati pembacaan tentang laki-laki dan
perempuan-perempuan yang telah menerima Roh Kudus
sebagai Teman dan Penolong mereka. Saudara akan mem-
pelajari dari Alkitab apa yang dapat dilakukan oleh Peno-
long ini bagi saudara. Lagi pula, pada waktu saudara melak-
sanakan saran-saran yang diberikan dalam setiap pelajaran,
saudara akan tahu lebih baik tentang Allah dan melayani
Dia lebih efektif.

Saudara akan menemukan Saran-saran untuk Pembacaan
Lebih Lanjut pada halaman 112 itu sangat berfaedah jika
saudara merencanakan untuk mengajarkan kursus ini atau
ingin mempelajari lebih jauh tentang pokok itu dan tetap
diberitahu tentang apa yang sedang dilakukan Roh Kudus
dewasa ini.

Penolong Ilahi adalah satu buku kerja ukuran saku
sehingga saudara dapat membawanya dan mempelajari-
nya bilamana saja saudara mempunyai waktu luang lima
atau sepuluh menit. Cobalah mengerjakan sekurang-kurang-
nya satu pelajaran seminggu.
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8 Penolong Ilahi

Saudara akan menikmati tehnik-tehnik mengajar diri
sendiri yang modern yang membuat pelajaran-pelajaran
sedemikian menarik dan mudah. Pada permulaan setiap
pelajaran tertulis ringkasan tentang apa yang akan saudara
pelajari. Bacalah dengan saksama untuk menyediakan
pikiran saudara bagi pelajaran itu. Lalu bacalah renungan
yang mengikutinya. Berusahalah menerapkan kebenaran-
kebenarannya pada kehidupan saudara. Sesudah itu,
pelajarilah pelajaran itu bagian demi bagian dan ikutilah
petunjuk-petunjuk yang terdapat di bagian yang harus
saudara kerjakan. Tulislah jawaban saudara dalam sebuah
buku catatan sehingga saudara dapat melihatnya kembali
apabila diwajibkannya. Setelah menyelesaikan setiap
pelajaran, isilah catatan siswa untuk pelajaran itu, yang
diberikan bersama buku pegangan ini.

Ikutilah petunjuk yang diberikan untuk mengirimkan
catatan siswasaudara kepada kantor LKTI di daerah saudara
dan saudara akan menerima selembar sertipikat yang mena-
rik. Alamat.kantor LKTI tercantum di depan buku ini dan
pada catatan siswa saudara. Apabila saudara belajar secara
berkelompok, ikutilah petunjuk pemimpin kelompok sau-
dara.



Saudara
Mempunyai
Sahabat- Roh Kudus

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Dia adalah Sahabat yang Istimewa

• Dia akan Menolong Saudara

• Dia akan Mengajar Saudara
• Dia akan Menjadikan Allah Nyata bagi Saudara
• Dia akan Memenuhi Hidup Saudara dengan Kasih

RENUNGAN

Dewasa ini lebih dari pada sebelumnya dalam sejarah
dunia orang banyak membicarakan tentang Roh Kudus dan
pekerjaanNya. Mereka telah menemukan bahwa Dia adalah
Satu Oknum, bukan hanya satu pengaruh. Dia telah mem-
bawa kehidupan baru dan kuasa ke dalam ribuan gereja, baik
Protestan maupun Katolik. Dan puluhan ribu dewasa ini
sedang mendapatkan apa yang dimaksud oleh gereja yang
mula-mula pada waktu mereka berbicara tentang hal "dipe-
nuhi Roh Kudus". Robert C. Cunningham, redaktur
Pentecostal Evangel, menulis:

Satu di antara nyanyian-nyanyian yang biasa kita
nyanyikan dengan hormat adalah "Penuh dengan
Allah". Apakah artinya dipenuhi dengan Allah?
Kita tahu apa artinya seseorang dipenuhi dengan

9



10 Penolong Ilahi

ketakutan, bukan - atau dipenuhi dengan cemburu,
atau kemarahan! Itu berarti bahwa semua kesang-
gupannya (dikuasai oleh nafsu yang hebat. Itu
berarti bahwa dorongan-dorongan kuat ini mendesak
dia kepada tindakan-tindakan yang menyatakan roh
yang telah memimpin dia.

Lalu, di sinilah kemuliaan Pentakosta sesungguhnya.
Allah Roh Kudus memasuki kehidupan dan tubuh
manusia baik laki-laki maupun perempuan sampai
sedemikian luas sehingga mereka dipenuhi dengan
hadiratNya. Roh Ilahi menguasai setiap kecakap-
an, mengawasi setiap kuasa, dan menggunakan setiap
tenaga seperti yang diinginiNya. Dengan tiba-tiba
Tuhan datang dan memenuhi baitNya! Tubuh-tubuh
manusia menjadi bait-bait Allah - pikirkan hal itu!
Kiranya kita belajar lagi mengenai keajaiban yang
tak terkatakan dari hal dipenuhi dengan Allah.*

* Pentecostal Euange!
14 Oktober 1973

DIA ADALAH SAHABAT YANG ISTIMEWA

Adalah seorang yang bertanya kepada seorang yang
terkenal tentang rahasia kesuksesannya. Orang itu men-
jawab: "Saya mempunyai seorang sahabat." Dia menya-
takan kepada semua orang bahwa tanpa pertolongan saha-
batnya itu, hidupnya pasti gagal. Sahabat ini telah meno-
long dia, membangkitkan semangatnya, dan mendampingi-
nya. Sahabatnya inipun mengasihi dia, mempercayai dia
serta menjadikan hidupnya berharga. Apakah saudara
mempunyai seorang sahabat seperti itu? Saudara memerlu-
kan sahabat seperti itu.
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Sahabat yang bagaimana yang n ~A
saudara inginkan? Saudara tentu- r\ 0
nya menginginkan sahabat yang me- rl
ngasihi saudara, menaruh perhatian
terhadap diri serta persoalan sauda- A n
ra, dan yang turut mengambil ba- ( "l
gian dalam kebahagiaan saudara.
Saudara menginginkan sahabat yang betul-betul mau ber-
terus-terang, yang mau mengatakan yang benar kepada
saudara meskipun hal itu menyakitkan hati, dan yang
menunjukkan kesalahan saudara dengan penuh perhatian,
dengan maksud menolong saudara berbuat lebih baik.

Mungkin saudara menginginkan sahabat yang lebih
bijaksana, lebih kuat, dan lebih baik dari pada saudara. Lalu
dia akan mengajar dan menolong saudara setiap hari. Dia
akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dia akan
menolong memecahkan segala persoalan saudara. Dan
makin lama saudara bergaul dengan dia, saudara akan makin
menyerupai dia, pun makin kuat, makin bijaksana, dan
makin baik dari pada sekarang.

Yesus Kristus adalah sahabat semacam itu bagi Petrus,
Yakobus, Yohanes dan murid-murid lainnya. Dia adalah
sahabat orang-orang sakit dan Ia menyembuhkan sakit
penyakit mereka. Dia adalah sahabat orang-orang berdosa.
Dia mengampuni dosa mereka dan memberi mereka kehi-
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dupan baru yang tidak bercela. Dia adalah sahabat untuk
semua orang yang ingin bersahabat dengan Dia; kaya atau
miskin, berdosa atau saleh, terpelajar atau tak terpelajar
dari semua suku atau bangsa. Dia memberi kepada mereka
kasih yang lebih melimpah, lebih mendalam dan lebih tidak
mementingkan diri sendiri dari pada kasih yang pernah
mereka ketahui sebelumnya - yakni kasih Allah. Dia
mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dia menolong
memecahkan segala persoalan mereka.

Tetapi Yesus terbatas oleh tubuh jasmaniNya. Dia hanya
dapat berada di suatu tempat pada suatu saat. Dia tidak dapat
berada bersama-sama semua sahabatNya yang memerlukan
Dia. Jadi Yesus memberitahukan para pengikutNya bahwa
Dia akan kembali ke surga dan mengutus Sahabat dan Peno-
long yang lain untuk mereka, yang dapat menyertai mereka
semua pada saat yang sama, di mana saja mereka berada.

Yohanes 14: 16,1 7. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia
akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh Kebenaran. Dunia
tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, se-
bab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu."

Penolong yang dijanjikan Yesus untuk diutus adalah
Roh Kudus, Oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Dia sama
dengan Allah Bapa dan Yesus Kris-
tus, yaitu Allah Putera, dalam sifat,
kekuasaan, dan tujuan. Dia me-
ngetahui segala sesuatu. Dia me-
miliki segala kuasa. Dia tidak
mempunyai tubuh jasmani tetapi
dapat berada di mana-mana tem-
pat, pada saat yang sama. Yesus
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mengutus Roh Kudus, tepat seperti yang dijanjikanNya, se-
hingga Dia dapat tinggal di dalam mereka yang mau meneri-
maNya. Dia sudah datang untuk berbuat bagisaudara seperti
yang telah diperbuat Yesus bagi pengikut-pengikutNya. .

Yohanes 16:7. "Adalah lebih berguna bagi kamu, jika
Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu
tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi,
Aku akan mengutus Dia kepadamu."

Apakah saudara kadang-kadang merasa
tak ada orang yang dapat mengerti keadaan
saudara ataupun mempedulikan persoalan-
persoalan saudara? Allah mengerti dan
memperhatikan segala persoalan saudara!
Dia mengetahui dengan tepat apa yang sau-

dara butuhkan. Allah sangat mengasihi saudara sehingga Dia
mengutus Roh KudusNya untuk menjadi Sahabat serta Pe-
nolong saudara yang istimewa. Dalam kursus ini saudara
akan belajar bagaimana Roh Kudus datang, apa yang dilaku-
kanNya bagi orang Kristen yang mula-mula, dan apa yang
akan dilakukanNya untuk saudara. Dengan Roh Kudus se-
bagai Sahabat, di dunia ini saudara tak akan merasa seorang
diri ataupun merasa tak ada yang menolong.

~ , Yang Harus Saudara Kerjakan

Pikirkanlah bagaimana sahabat-sahabat karib
saudara telah menolong saudara. Kemudian
pikirkan apa yang telah dilakukan Yesus untuk
umat manusia dan apa yang akan diperbuat
Roh Kudus bagi saudara.

2 Hafalkanlah Yohanes 14:16,17.
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DIA AKAN MENOLONG SAUDARA

Yesus berjanji akan mengutus Penolong itu. Dalam ba-
hasa Yunani kata yang dipakaiNya adalah Parakletos, yang
kadang-kadang diterjemahkan Penghibur. Kata itu berarti:
"Seorang yang mendampingi untuk menolong." Gelar lain
untuk Parakletos menunjukkan kekuasaan serta tanggung
jawabN ya dan bagaimana Dia akan menolong saudara. Dia
disebut Roh Kehidupan, Roh Suci, Roh Kebenaran, Roh
Hikmat, Roh Kristus, dan Roh Allah. Apapun persoalan
yang saudara hadapi, Penolong saudara dapat menyelesai-
kannya.

Roh Kehidupan

Apakah saudara memerlukan kesembuhan untuk tubuh
saudara? Kini di berbagai tempat di dunia orang-orang sakit
disembuhkan secara mujizat sebagai jawaban atas doa.
Orang tuli mendengar lagi. Orang buta dapat melihat kem-

bali. Orang lumpuh membuang tongkat penopangnya dan
dapat berjalan lagi dengan kuasa Roh Kudus. Dia adalah
Roh Kehidupan yang memberikan kehidupan kepada segala
mahluk yang hidup. Dengan perantaraan Yesus, Dia telah
menyembuhkan orang sakit dan Dia masih tetap berbuat
demikian.
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Dalam pelajaran berikutnya saudara akan belajar lebih
banyak tentang bagaimana Roh Kehidupan memberi sau-
dara kehidupan dan kesehatan baik untuk tubuh maupun
untuk jiwa - suatu kehidupan yang menggembirakan dan
memuaskan di dunia ini serta kehidupan kekal dan mulia
dalam dunia yang akan datang. Tetapi supaya dapat menik-
mati kehidupan yang diberikan oleh Roh, saudara harus
mengizinkan Dia membimbing saudara.

Roma 8:5,6. " ... mereka yang hidup menurut Roh,
memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan
daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup
dan damai sejahtera."

Yang Harus Saudara Kerjakan

:3 Tulislah tujuh gelar Roh Kudus.

4 Apakah saudara suka mempunyai Roh Kudus
sebagai Sahabat dan Penolong saudara?

5 Apakah saudara ingin mengenal Roh Kudus
lebih jauh? .

6 Bacalah Roma 8:5,6 lima kali.

Roh Suci
Apakah sukar bagi saudara untuk hidup benar? Apakah

saudara ingin menjadi seorang Kristen yang lebih baik? Pe-
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nolong Saudara adalah Roh Kudus atau Roh Suci. Kudus
artinya "bebas dari dosa dan dipersembahkan kepada Al-
lah". Roh Kudus menunjukkan kepada kita betapa menge-
rikan dosa kita, dan menolong kita menjauhkan diri dari
dosa itu. Bila kita mau menurut jalanNya, Dia akan mem-
bimbing kita makin dekat kepada Allah dan menjauhkan
kita dari dosa-dosa seperti sombong, mementingkan diri,
kepala batu, pemarah, berprasangka, benci, suka menentang,
loba, dan pikiran atau perbuatan yang asusila.

Mungkin saudara memerlukan pertolongan untuk men-
jauhi beberapa kebiasaan buruk. Jikalau saudara seorang
Kristen, tubuh saudara adalah tempat tinggal Roh Kudus,
Dia akan menolong saudara menjauhi tiap kebiasaan yang
merugikan tubuh saudara. Banyak kaum
muda yang terikat oleh madat (obat bius) "t~m
telah dibebaskan oleh Roh Kudus. Ilmu 'I.~

kedokteran dan pekerja-pekerja sosial ha-Tj~"{' \
nya dapat memberikan kelepasan semen- ~
tara. Di dalam usahanya yang terakhir
untuk "melepaskan diri dari kebiasaan
itu" mereka berpaling kepada Allah untuk mohon perto-
longan. Setelah menerima Kristus sebagai Juruselamat,
mereka mohon agar Roh Kudus memenuhi dan memberi
mereka kuasa untuk hidup bagi Allah. Ketika Roh Kudus
memenuhi mereka, Dia membebaskan mereka dari ikatan
madat (obat bius). Dia memenuhi mereka dengan kasih
Allah dan dengan keinginan untuk menolong sesamanya.
Banyak di antara mereka sekarang memberitakan Injil.
Hidup mereka tidak bercela lagi sebab Roh Suci ada di
dalam mereka.

I Petrus 1:2. " ... orang-orang yang dipilih, sesuai de-
ngan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan
oleh Roh ... "
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Apakah saudara mempunyai dosa atau kebiasaan
buruk dan inginkah saudara agar Roh Kudus
membebaskan saudara dari dosa dan kebiasaan
itu? Tulislah dosa-dosa dan kebiasaan buruk itu
hanya untuk dilihat oleh saudara dan Dia. Mo-
honlah kepadaNya untuk menguasai dan mem-
bebaskan saudara dari hal-hal itu.

DIA AKAN MENGAJAR SAUDARA

Roh Kebenaran

Sebagaimana Yesus telah mengajarkan kebenaran kepa-
da murid-muridNya dan menjawab pertanyaan mereka, Roh

.:;;:- Kuduspun akan mengajar saudara.

,

- .:::: Dia akan menjawab pertanyaan sau-
~ .:::- dara perihal Allah. Dia akan me-

~~ §i:'~ nunjukkan kepada saudara tujuan
" "~~ hid "" D" k I~ ~ 1 up mi. la a an meno ong sau-

~ dara memahami Alkitab. Hal-hal
yang semula membingungkan saudara tiba-tiba akan menjadi
jelas. Yesus berkata:

Yohanes 16:13. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran .... "

Baru-baru ini beberapa mahasiswa dari suatu Seminari
menerima Roh Kudus. Kebenaran Alkitab tiba-tiba "men-
jadi hidup" bagi mereka. Guru mereka kagum melihat
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mereka cepat mengerti hal-hal rohani. Roh Kebenaran
telah datang.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Hafalkanlah Yohanes 16:13.

9 Apakah saudara ingin Roh Kebenaran mengajar
saudara? .

Roh Hikmat

Apakah saudara ingin mengetahui apa yang harus sau-
dara kerjakan atau bagaimana mengatasi persoalan-persoalan
saudara? Roh Hikmat sudah datang untuk menolong sau-
dara. Dia akan membimbing saudara dan menunjukkan apa
yang terbaik untuk saudara. Dalam pelajaran 4 saudara
akan belajar tentang bagaimana Dia akan melakukannya.

Apakah saudara ingin mempunyai hikmat untuk bekerja
bagi Allah? Di dalam Kisah para Rasul saudara melihat bahwa
penatua jemaat harus dipenuhi Roh Kudus agar mereka dapat
melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Mung-
kin saudara mengajar di Sekolah Minggu, melaksanakan peng-
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L
~tli

injilan pribadi, atau berkhotbah. Roh Hikmat ingin memenuhi
saudara dan menolong saudara seperti yang dilakukanNya
ke atas hamba-hambaNya pada masa gereja yang mula-mula.

Kisah para Rasul 6:10. "Tetapi mereka tidak sanggup
melawan hikmatnya dan Roh .... "

Yang Harus Saudara Kerjakan

lC Apakah saudara merasa perlu 'dipenuhi Roh
Hikmat? Mengapa? .

DIA AKAN MENJADIKAN ALLAH NYATA BAGI
SAUDARA

Roh Allah

Bagi saudara apakah Allah sungguh-sungguh nyata?
Apakah saudara hanya minta pertolonganNya pada saat
krisis yang hebat? Ataukah Dia Bapa Ilahi yang penuh kasih

~ yang amat memperhatikan seluk beluk ke-
..\\~ hidupan saudara? Apakah doa saudara me-

rupakan percakapan yang saudara naikkan
hanya sebagai suatu tugas? Atau sebagai
suatu percakapan terus terang dengan Bapa
saudara? Roh Allah telah datang untuk
menolong saudara lebih mengenal Allah.
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I Korintus 2:10-12. "Karena kepada kita Allah telah
menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki
segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam
diri Allah . . . tidak ada orang yang tahu, apa yang
terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita
tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal
dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan
Allah kepada kita."

Guru saudara akan berdoa bagi saudara seperti doa
yang diucapkan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen
di Efesus:

~

11

Yang Harus Saudara Kerjakan

Bacalah Efesus 1:16-19 lima kali. Jadikanlah
doa ini doa saudara untuk mendoakan diri
saudara sendiri dan orang lain.
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Roh Kristus

Roh Kudus, Roh Kristus, menjadikan Yesus nyata
kepada saudara ketika Dia menyelamatkan saudara. Dia
memberitahu saudara bahwa Yesus lebih dari seorang
Guru besar yang hidup pada masa silam. Secara pribadi,
Dia memperkenalkan saudara kepada Yesus, Anak Allah
serta menolong saudara menerima Yesus sebagai Juru-
selamat, Tuhan, dan Raja saudara yang kekal. Dia menya-
tukan saudara dengan Kristus dan menjadikan saudara
anggota tubuhNya, yaitu Jemaat. Kesatuan ini begitu
nyata karena Kristus tinggal di dalam saudara melalui
RohNya.

Roma 8:9. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kris-
tus, ia bukan milik Kristus.

Roh Kudus ada bersama-sama pengikut-pengikut Ye-
sus sebelum Hari Pentakosta, tetapi Yesus berjanji bahwa
Dia akan datang dengan cara baru dan akan memenuhi
mereka. Yesus sendiri akan mem-
baptiskan mereka dengan Roh
Kudus. Ketika Dia membaptiskan
mereka, Roh Kudus mengajar me-
reka lebih banyak lagi tentang
Yesus dan mengaruniakan kuasa
kepada mereka untuk memberita-
kan Kristus kepada orang lain.

Sekarang ini, dengan cara yang sama, semua yang telah
dilahirkan baru memiliki Roh Kristus. Tetapi Yesus ingin
membaptiskan mereka di dalam RohNya agar dalam hal
bersaksi bagi Dia mereka dapat lebih berhasil. Saudara
akan belajar tentang hal ini kelak.



22 Penolong Ilahi

Yohanes 15:26; 16:14. "Jikalau Penghibur yang akan
Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang
keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Ia akan
memuliakan Aku sebab Ia akan memberitakan kepada-
mu apa yang diterimanya dari padaKu."

Yang Harus Saudara Kerjakan

,2 Apakah saudara ingin Roh Kudus menjadikan
Yesus lebih nyata kepada saudara? Jika demi-
kian, mohonlah Dia melakukan hal itu.

DIA AKAN MEMENUHI HIDUP SAUDARA DENGAN
KASIH

Yang paling dibutuhkan oleh dunia kita sekarang ini
ialah kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang hanya
dapat diberikan oleh Allah. Allah dapat mempergunakan
saudara untuk membantu memenuhi kebutuhan itu jika
saudara mengizinkan Roh Kudus memenuhi saudara dengan
kasih semacam ini.

Dalam zaman Perjanjian Lama, Allah bercakap-cakap
dengan para nabi dan menunjukkan kasihNya kepada me-
reka. Mereka menceritakan kasihNya kepada orang-orang.
Tetapi masih banyak orang yang memikirkan Allah sebagai
hakim yang keras, yang siap menghukum mereka karena
dosa mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Dia ingin me-
nyelamatkan mereka dari dosa dan menjadi Bapa mereka.
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Akhirnya, Allah mengutus AnakNya, Yesus Kristus,
untuk hidup di antara manusia dan menunjukkan kepada
mereka bagaimana keadaan Allah yang sebenamya. Dalam
pengajaran-pengajaran Yesus, saudara belajar tentang kasih
Allah yang indah bagi umat manusia. Dalam kehidupan
Yesus, saudara menyaksikan kasih ini dalam perbuatan.
Dalam kematian dan kebangkitanNya untuk saudara,
saudara melihat bukti dari kasih Allah.

Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu mungkin sukar
kita pikirkan. Kita terlibat dengan persoalan-persoalan
masa kini - kelaparan, kekejaman, kejahatan, peperangan
- dan ragu-ragu apakah Allah benar-benar mempedulikan.
Kita perlu menjumpai Dia secara pribadi dan mengalami
sendiri bahwa Dia benar-benar mengasihi kita.

Sebab itu, Roh Kudus telah datang untuk menuntun
saudara kepada pertemuan pribadi dengan Allah. Seperti
halnya Yesus telah datang untuk menyatakan kasih Bapa,
demikian pulalah Roh Kudus telah datang untuk menya-
takan kasih Bapa dan Anak. Dia akan mencurahkan ke
dalam hidup saudara kasih yang sedemikian rupa, yang
tak akan dapat saudara lukiskan. Dia mulai itu pada saat
saudara bertobat. Bila saudara dibaptiskan dengan Roh
Kudus maka saudara akan lebih sanggup untuk menerima
kasih Allah. Selama tahun-tahun berikutnya bila saudara
selalu dipenuhi Roh Kudus, hidup saudara akan tetap
berlimpah dengan kasih Allah.

Roma 5:5. " ... kasih Allah telah dicurahkan di
dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan
kepada kita."
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Kasih lima arah memenuhi hidup saudara:

Penolong Ilahi

1. Kasih Allah bagi saudara
2. Kasih saudara bagi Allah
3. Kasih orang-orang Kristen yang lain bagi saudara
4. Kasih saudara bagi orang-orang Kristen lain
5. Kasih saudara bagi semua orang

ALLAH
~ JJ

Orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus melukiskan
pengalaman mereka begini:

"Pemenuhan dengan Roh adalah suatu baptisan kasih.
Dengan tiba-tiba saya memiliki kasih yang besar terha-
dap Allah dan sabdaNya."

"Roh Kudus mengaruniai saya kasih baru bagi keluarga,
sahabat, orang Kristen lain, bahkan juga bagi orang-
orang yang dulu adalah musuh saya."
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"Roh Kudus menjadikan peristiwa Golgota nyata
kepada saya. Hati saya penuh dengan syukur kepada
Allah. Suatu kasih yang besar bagi Allah memenuhi diri
saya dan keluar dari bibir saya dalam pujian kepada-
Nya."

"Sedu sedan menggoncangkan badan saya ketika kasih
Allah bagi jiwa-jiwa yang tersesat memenuhi saya dan
Roh Kudus mendoakan keselamatan mereka melalui
saya."
Pengalaman zaman modern mengikuti pola dalam Gereja

yang mula-mula. "Lihatlah bagaimana mereka saling menga-
sihi!" Ke manapun saudara pergi saudara akan menghargai
cinta kasih saudara-saudara dalam Tuhan yang telah dipe-
nuhi Roh Kudus. Saudara dapat memasuki satu kehidupan
yang lebih menggembirakan dari pada yang mungkin telah
saudara impikan, bila saudara mengizinkan Roh Kudus
memenuhi saudara dengan kasih.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13 Hafalkan Roma 5:5.
14 Gambarlah skets dari kasih lima arah sampai

saudara dapat mengerjakannya di luar kepala.

15 Sementara mempelajari kursus ini, bacalah
sekurang-kurangnya satu pasal sehari dari Kitab
Kisah para Rasul dalam Alkitab saudara. Garis-
bawahilah nama Roh Kudus di manapun saudara
menjumpainya. Kelak saudara akan melaporkan
kepada kami.
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16 Jika kita menginginkan Roh Kudus menolong
kita, langkah pertama yakni mengakui keperluan
kita .. Tulislah P di belakang setiap gelarNya
yang saudara perlukan (pertolongan dari Peno-
long, dsb.)

Penolong

Penghibur

Roh Allah

Roh Kebenaran

Roh Kristus

Roh Hikmat

Roh Kehidupan Roh Kesucian

Sekarang kembalilah dan tulislah S (untuk sudah
mengalami) di dekat setiap gelar yang saudara
telah mengalami pertolongan Roh Kudus. Selan-
jutnya, bersyukurlah kepada Roh atas apa yang
telah dikerjakanNya bagi saudara. Kemudian
berdoalah untuk keperluan-keperluan saudara
yang telah saudara tulisi P di atas. Tegaslah.
Saudara mungkin ingin menulis keperluan-keper-
luan tersebut dalam selembar kertas lain dan
menyimpannya di Alkitab saudara untuk mengi-
ngatkan saudara agar berdoa untuknya serta
untuk mengucap syukur kepada Allah pada saat
Dia menjawab.



Roh Kudus
Mengaruniai
Saudara Hidup

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Hidup dan Kesehatan untuk Tubuh Saudara

• Hidup dan Kesehatan untuk Roh Saudara

• Hidup dengan Satu Tujuan

RENUNGAN
Roh Kudus datang supaya kita bisa berpikir seperti

Allah. Pikiran duniawi kita bersifat mementingkan diri
sendiri; rencana ilahi menuntut penyerahan diri. Kita
memikirkan diri sendiri, Allah memikirkan orang lain. Jadi,
sesuatu harus terjadi supaya pikiran manusia bisa selaras
dengan pikiran Allah. Kedatangan Roh dimaksudkan untuk
mencapai maksud ini.

Juga, Roh Kudus datang supaya kita bisa turut merasa·
kan perasaan Allah. Salah satu perasaan Allah ialah kasih.
Manusia tak mempunyai kerinduan untuk orang yang ter-
sesat, untuk mengorbankan tenaga dan waktu, untuk mera-
tap dan untuk mendoakan orang-orang yang terhilang. Ha-
nya Roh Allah yang dapat menaruh rasa kasih yang sede-
mikian dalam hati kita.

27
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Selanjutnya, Roh Kudus datang supaya kita bisa berdoa
seperti Allah: supaya kita bisa berdoa dalam kekuatan Allah
mengenai hal-hal yang Allah ingin kita menerimanya. Kita
tahu apa yang harus kita pohonkan - dan kita tidak mem-
punyai kesanggupan untuk memperhadapkan diri kita
kepada Allah. Roh menolong kelemahan-kelemahan kita.
Inilah salah satu segi terpenting untuk berbicara dalam
berbagai-bagai bahasa. Surat Yudas menasehatkan agar kita
mendirikan diri kita di atas dasar iman yang paling suci
sambil "berdoa dalam Roh Kudus". Alangkah indahnya
hak istimewa yang kita peroleh untuk mencapai pengertian
yang melebihi batas kesanggupan manusia dan "berdoa da-
lam Roh Kudus", memasuki tempat yang mahasuci, serta
bersekutu dengan Allah dalam mendoakan orang lain.

Akhirnya, Roh Kudus datang supaya kita dapat melaku-
kan pekerjaan Allah. Cara kerja Allah dikatakan sebagai
"Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan RohKu, firman Tuhan semesta alam."

Disarikan dari buku "Why the Spirit Came" dalam
Paraclete, Musim Dingin 1970, oleh Melvin L. Hodges.
Hak cipta pada The General Council of the Assemblies
of God, Springfield, Missouri 65802.

HIDUP DAN KESEHATAN UNTUK TUBUH
SAUDARA

Hidup dari Roh Kehidupan
Dari Roh, saudara telah menerima sesuatu yang lebih

berharga dari pada perak dan emas di dunia, yaitu hidup.
Dua di antara nama-nama Roh Kudus adalah Roh Allah
dan Roh Kehidupan. Bersama-sama dengan Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus, Dia mengambil bagian dalam



Roh Kudus Mengaruniai Saudara Hidup 29

penciptaan dunia. Roh Kehidupan-
lah yang membawa hidup ke bumi
ini. KekuasaanNya untuk memberi oi"
hidup adalah kekuasaan yang men- U ir
ciptakan hukum bagi fungsi-fungsi .I""h..
alam. Sahabat saudara, Roh Kehi- .J 'V'\I\O

dupan mengerjakan mujizat kehi- ...."
dupan dan kelahiran yang mem-
bawa saudara ke dunia melalui hukum-hukum alam ini.

, I ;

-0-, ,

Ayub 33:4. "Roh Allah telah membuat aku, dan nafas
Yang Mahakuasa membuat aku hidup."

~

1
2

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkan Ayub 33:4.

Tulislah dua nama Roh Kudus yang disebut
dalam bagian ini.

Kesehatan dari Roh Kehidupan
Siapakah yang dapat memberi kekuatan baru bila saudara

lemah? Atau siapakah yang memulihkan kesehatan saudara
bila sakit? Siapakah yang dapat melindungi saudara dari
racun-racun di sekeliling saudara, dari penyakit-penyakit
yang saudara hadapi? Siapakah yang dapat memberi damai
dan kebebasan yang menggembirakan dari ketegangan-kete-
gangan syaraf akibat persoalan-persoalan saudara sehari-hari?
Siapakah yang dapat menghancurkan kuasa obat bius atau
ketagihan alkohol? Siapakah yang dapat membuat orang
tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, dan orang
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lumpuh bisa berjalan lagi? Siapakah yang dapat menyem-
buhkan kanker, kusta, penyakit jantung, dan segala penya-
kit lain di bumi ini? Bahkan, siapakah yang dapat menghi-
dupkan kembali orang mati? Sahabat saudara, Roh Kehi-
dupan! Dia, yang menciptakan tubuh kitalah yang menge-
tahui bagaimana membuat tubuh itu sehat kembali.

Roh menyembuhkan dengan berbagai-bagai cara. Ba-
nyak orang disembuhkan ketika mereka menerima Yesus
sebagai Juruselamat, yang lain, ketika mereka dibaptiskan
dalam air atau dalam Roh Kudus. Banyak orang disembuh-
kan seketika pada waktu mereka didoakan; sebagian lagi,
berangsur-angsur. Beberapa orang disembuhkan ketika
sedang membaca Alkitab; yang lain, ketika sedang mengi-
kuti Perjamuan Suci, ketika duduk dalam suatu kebaktian
di gereja, sedang berdoa, atau ketika sedang menjalankan
pekerjaan mereka. Apabila anak-anak Allah berdoa dan
percaya, Roh Kehidupan mencurahkan hidup dan kekuat-
anNya ke dalam orang yang sedang didoakan.

Roh Kehidupan mendatangkan kesehatan bagi jiwa
dan syaraf sama seperti bagi tubuh. Dia membebaskan
orang-orang dari penindasan, ketakutan, dan segala macam
penyakit jiwa. Dan dewasa ini Dia membebaskan orang-
orang dari kekuasaan setan seperti yang telah dilakukan
oleh Yesus ketika Dia berada di bumi.

Roh Kudus bekerja melalui Yesus untuk membawa
kesembuhan dan kesehatan kepada semua yang membu-
tuhkannya.

Kisah para Rasul 10:38. "Tentang Yesus dari Nazaret:
bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus
dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil
berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang
dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia."
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Setelah Yesus kembali ke surga, Dia mengutus Roh Ku-

dus untuk menggantikanNya. Roh Kudus memenuhi orang-
orang percaya dan Dia tetap melakukan mujizat melalui
mereka persis seperti yang telah dilakukanNya melalui Yesus.

Kisah para Rasul 5:12,16. "Dan oleh rasul-rasul diada-
kan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak
. . . . Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar
Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu
roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan."
Roh Kudus mengaruniai orang-orang Kristen yang mula-

mula dengan charisma atau karunia-karunia ilahi yang
mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah
dimulai oleh Yesus. Sembilan dari karunia ini terdaftar
dalam I Korintus 12. Tiga di antaranya adalah iman,
kesembuhan, dan mujizat.

I Korintus 12:9,10. "Kepada yang seorang Roh yang
sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia mem-
berikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang
seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan
mujizat .... "
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Dewasa ini, banyak orang Kristen mengakui bahwa apa
yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam Gereja yang mula-
mula yang tersurat dalam Buku Kisah para Rasul adalah pola
Allah untuk gerejaNya dewasa ini. Mereka memohon Yesus
memenuhi mereka dengan Roh Kudus, dan Dia mengabulkan
permohonan mereka. Mereka mohon Roh Kudus melaksa-
nakan karunia-karuniaNya melalui mereka dan Dia melak sa-
nakanN ya. Akibatnya, banyak orang menerima kesembuhan
oleh kuasa Roh Kudus sebagai jawaban atas doa mereka.

Yakobus menunjukkan kepada kita cara untuk meneri-
ma kesembuhan. Kita harus minta penatua jemaat mendoa-
kan kita. Tugas ini mungkin dilakukan oleh pendeta, pem-
berita Injil, atau anggota majelis. Dalam Alkitab, minyak
adalah lambang Roh Kudus. Orang-orang diurapi minyak
untuk menunjukkan bahwa mereka milik Allah dan percaya
bahwa RohNya bekerja di dalam mereka. Minyak itu tidak
menyembuhkan, Roh yang menyembuhkan.

Yakobus 5:14,15. "Kalau ada seorang di antara kamu
yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat,
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya de-
ngan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir
dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tu-
han akan membangunkan dia."

Demikian juga saudara sebagai seorang yang percaya
pada Tuhan Yesus Kristus, dapat dipakai oleh Roh Kudus
untuk membawa kesembuhan bagi orang lain. Saudara
dapat menunjukkan kepada mereka
dari Alkitab bahwa Yesus menyem-
buhkan orang sakit. Beritahulah
mereka bahwa sekarang ini Dia ma-
sih menjawab doa-doa dan me-
nyembuhkan orang sakit melalui
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kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang percaya pada Yesus
Kristus mempunyai hak untuk mendoakan orang sakit dan
mengharapkan mereka sembuh. Mengapa? Yesus telah
menjanjikannya! Sebab itu percayalah!

Markus 16:17,18. "Tanda-tanda ini akan menyertai
orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-
setan demi namaKu, mereka akan berbicara dalam ba-
hasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan meme-
gang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan mele-
takkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu
akan sembuh."

Yang Harus Saudara Kerjakan

Isilah titik-titik di bawah ini:

3Menurut janji Kristus di dalam

Markus 16 :17,18, ..

akan meletakkan nya

atas orang sakit, dan orang itu akan .

4 Apakah Roh Kudus masih membuat mujizat

kesembuhan sekarang ini? ..
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Kebangkitan dari Roh Kehidupan

Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian dan
mengubah kan tubuhNya. Dia akan berbuat sama untuk
saudara. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam anak-anak
Allah untuk mengaruniai kita hidup yang berkelimpahan
yang telah dijanjikan Yesus. Suatu hari kelak Dia akan
menghidupkan kembali semua orang mati yang percaya
pada Yesus. Dia akan mengubahkan tubuh kita sedemikian
rupa sehingga kita akan naik ke angkasa untuk menjumpai
Yesus. Dalam tubuh yang telah diubahkan itu kita tak akan
lagi mengenal kelemahan, rasa sakit, penyakit, ataupun
kematian!

Roma 8:10,11. "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh ada-
lah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh
Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang
mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah mem-
bangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-
Nya, yang diam di dalam kamu."
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Bacalah Roma 8:10,lllima kali.

6 Bersyukurlah kepada Allah untuk pengharapan
akan kebangkitan itu.

HIDUP DAN KESEHATAN UNTUK ROH SAUDARA

Kehidupan rohani

Saudara membutuhkan lebih dari pada hidup jasmani
saja. Saudara membutuhkan hidup kekal yang telah dise-
diakan Allah bagi roh saudara. Yesus mati ganti saudara
untuk memberikan hidup kekal itu, dan Roh Kudus mem-
bawa hidup kekal itu kepada saudara. Perubahan yang
dilakukanNya dalam diri saudara begitu besar sehingga
Yesus menamakannya kelahiran baru. Kita juga menama-
kannya pembaharuan, yang menunjukkan adanya peru-
bahan. Tak seorangpun dapat menjadi anak Allah atau
masuk surga tanpa mujizat kelahiran rohani ini. Yesus
berkata:

Yohanes 3:6,7. "Apa yang dilahirkan dari daging,
adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah
roh. Kamu harus dilahirkan kembali."
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Yang dilakukan Roh Kudus untuk saudara dalam pem-
baharuan saudara adalah:

~ Roh Kudus memimpin saudara kepada Kristus.
Roh Kudus menyiapkan saudara untuk pembaha-
ruan dengan menunjukkan kepada saudara bahwa
saudara seorang berdosa, yang dihukum dengan

~
'j/I dipisahkan dari Allah untuk kekal.

t t~1 / / Dia memberitahukan bahwa sau-
l/I dara tak dapat menyelamatkan din

.l I / sendiri. Dia menolong saudara

~

~~I untuk mengerti bahwa Yesus mati

~II 'lfl sebagai pengganti saudara. Dia
II I membuat saudara ingin meninggal-
'I / I I '1/ kan dosa-dosa saudara dan mene-

rima keampunan yang ditawarkan Yesus kepada
saudara. Dia menjadikan Kristus nyata bagi sau-
dara dan menolong saudara menerima Yesus seba-
gai Juruselamat saudara.

~ Roh Kudus mematahkan kuasa dosa yang mengua-
sai saudara, mengaruniakan sifat baru dan menjadi-
kan saudara anak Allah.

Roma 8:2. "Roh, yang memberi hidup telah memerde-
kakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum
maut."

Roma 8:14. "Semua orang, yang dipimpin Roh Allah,
adalah anak Allah."

~ Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam saudara,
untuk menolong, membimbing, dan memberitahu
bahwa sekarang saudara adalah anak Allah.
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I Korintus 6:19. "Atau tidak tahukah kamu, bahwa
tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam
kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah."

Galatia 4:6. "Dan karena kamu adalah anak, maka Al-
lah telah menyuruh Roh AnakNya ke dalam hati kita."

Roma 8:15,16. "Sebab' kamu tidak menerima roh per-
budakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh Roh itu kita berseru: 'Ya Abba, ya Bapa!'
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa
kita adalah anak-anak Allah."

Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Apakah langkah-langkah di atas melukiskan
pengalaman pembaharuan saudara? ..

8 Jikalau terasa ada yang kurang dalam penga-
laman saudara, kembalilah kepada tiga langkah
ini dan berdoalah untuk masing-masing langkah
itu. Mohonlah Roh Kudus melakukan peker-
jaanNya di dalam saudara.
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Kesehatan rohani

I Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera me-
nguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan
tubuhmu terpelihara sempurna.

Saudara memberi makan, memberi pakaian, dan meme-
lihara tubuh saudara sebaik-baiknya. Mengapa? Sebab
saudara ingin tubuh itu kenyang, senang, kuat dan sehat.
Demikian juga, jika saudara ingin roh saudara kenyang,
bahagia, kuat dan sehat, saudara harus memeliharanya.

Doa bagi roh sama pentingnya dengan udara bagi tubuh.
Dalam pelajaran berikut saudara akan belajar bagaimana
Roh Kudus menolong saudara berdoa.

"

Sabda Allah adalah makanan bagi roh
saudara. Roh Kudus datang untuk meno-
long saudara mengerti Alkitab. Dia adalah
Pengarang Alkitab, sebab itu Dia mengerti

~ segala sesuatu yang ada dalam Alkitab itu.
Dahulu kala, orang-orang yang digerakkan

oleh Roh Kudus menulis di dalam Alkitab hal-hal yang perlu
saudara ketahui.

II Petrus 1:21. " ... oleh dorongan Roh Kudus orang-
orang berbicara atas nama Allah."

Yesus berjanji kepada murid-muridNya bahwa bila Roh
Kudus datang, Roh itu akan mengajar mereka. Setelah
mereka dibaptiskan dalam Roh pada Hari Pentakosta,
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mereka lebih mengerti sabda Allah. Banyak di antara orang-
orang yang sekarang menerima baptisan Roh Kudus menga-
lami demikian juga.

Yohanes 14:26. "Roh Kudus ... akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah Kukatakan kepadamu."

Nehemia 9:20. "Dan engkau memberikan kepada
mereka RohMu yang baik untuk mengajar mereka."

Di dalam buku Catholic Pentecostals oleh Kevin dan
Dorothy Ranaghan saudara dapat membaca banyak kesak-
sian semacam ini:

"Tiba-tiba saya merasa sangat tertarik akan ayat-ayat
Alkitab. Ayat-ayat itu nampak jelas sekali kepada saya.
Berdoa menjadi suatu kesukaan yang sungguh-sungguh."

"Saya kembali ke kamar, dan berjaga sampai pukul 3
pagi sambil membaca buku Mazmur dan Kisah para
Rasul. Saya tak dapat meletakkan Alkitab itu. Saya
ingin terus-menerus membaca."

"Sejak pengalaman ini Roh Kudus telah mengajar saya
lebih banyak perihal Alkitab daripada yang dapat saya
pelajari sendiri sepanjang hidup saya. Sekarang, bila
saya membaca Alkitab, kata-katanya hidup sebab Kris-
tus hidup bagi saya." *

* Hak cipta 1969 pada The Missionary Society of St. Paul
the Apostle in the State of New York, Paulist Press Deus
Books, N.Y., N.Y. 10019. Dipergunakan dengan izin.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

9 Hafalkan Yohanes 14:26.

10 Pikirkan tentang sikap saudara sendiri terhadap
pembacaan Alkitab. Apakah saudara benar-
benar senang membacanya? Apakah saudara
suka memahami Alkitab dengan lebih baik?

Bersyukurlah kepada Allah atas Alkitab dan hak
istimewa untuk berdoa. Setiap hari sebelum
membaca Alkitab, mohonlah agar Roh Kudus
berbicara kepada saudara melalui Alkitab itu.

11

Pertumbuhan rohani

Telah berapa ,kali saudara mendengar orang berkata:
"Lihat anak laki-laki itu! Makin hari tampaknya makin
mirip dengan ayahnya!" Ketika anak-anak bertumbuh
biasanya makin hari mereka makin
tampak menyerupai orang tua me-
reka. Bagaimana halnya dengan
saudara? Apakah makin hari
saudara makin tampak menyerupai
Bapa Ilahi? Jika hari demi hari
saudara mengizinkan Roh Kudus membimbing, saudara
akan bertumbuh secara rohani. Orang lain akan melihat di
dalam saudara sifat-sifat yang membuat saudara menyerupai
Bapa Ilahi saudara. Sifat-sifat ini sering disebut buah Roh.
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Galatia 5:22,23. "Tetapi buah Roh ialah: kasih, suka-
cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri."

Ketika saudara masih bayi,
saudara amat tak berdaya. Te-
tapi ketika makin besar saudara
makin kuat. Saudara mempu-
nyai pengalaman-pengalaman baru
dan belajar mengerjakan banyak
hal yang sebelumnya tak dapat
saudara kerjakan. Allah juga
mengantar anak-anakNya ke da-
lam banyak pengalaman rohani
yang baru: berkat-berkat, ujian-
ujian, dan pekerjaan-pekerjaan yang
harus dilakukan untuk Dia. Penga-
laman-pengalaman ini akan meno-
long saudara bertumbuh secara
rohani.

Baptisan dalam Roh Kudus adalah pengalaman
rohani yang dikehendaki Allah bagi semua anakNya. Ini
disebut juga "dipenuhi Roh". Ingatlah bahwa Roh
Kudus memiliki sifat yang sama seperti Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ingin memenuhi sau-
dara sebegitu sempurna sehingga seluruh sifat saudara
akan dipenuhi dengan sifat Allah. Sifat Allah ada-
lah kasih dan suci. Jadi jikalau saudara penuh dengan
Roh Kudus, saudara akan penuh dengan kasih dan ke-
sucian.
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Ingatlah akan sebuah karet busa yang kering. Bila sau-
dara memasukkannya di dalam seember air, karet busa itu

~ ~ akan mengisap air itu sebanyak yang dapat
'\ ~ -...- ..,z diisapnya. Angkatlah keluar dan karet busa
~~. r ': itu akan meneteskan air. Goncangkan, pu-

• J kul, peraslah karet busa itu, dan apa yang
~ terjadi? Karet busa itu hanya akan menge-
~ luarkan air sebanyak yang telah diisapnya.
( Saudara adalah karet busa itu. Yesus ingin

membaptiskan saudara di dalam Roh Kudus, mencelupkan
saudara di dalam Roh Kehidupan sampai setiap bagian dari
wujud saudara diresapi oleh sifatNya. Bila saudara penuh
dengan Roh, kesusahan-kesusahan mungkin akan menggon-
cangkan saudara, orang-orang boleh menghantam saudara,
tetapi semua kesukaran itu hanya akan mengeluarkan kasih
Allah yang telah memenuhi saudara.

John L. Sherrill, pengarang buku They Speak with
Other Tongues, menceritakan pengalamannya ketika ia
dibaptiskan dalam Roh Kudus:

Saat saya dibaptiskan dalam Roh Kudus, adalah suatu
kesan yang menguasai saya: Saya dimandikan, diseli-
muti, dan dibasuh dengan kasih. Kita begitu terpenga-
ruh oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi .saya yakin sifat
kuasa itu adalah kasih . . . .

Saya yakin rahasia dari kesucian yang mengubahkan
hidup ini adalah kasih. Ketika saya mengenal kasih
sebagai satu pengalaman yang menguasai dalam bap-
tisan Roh Kudus, ternyata bahwa saya telah diber-
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sihkan, dibangunkan, dan disembuhkan. Saya menge-
tahui semacam kelengkapan yang belum pernah saya
impikan. *

Yang Harus Saudara Kerjakan

12 Hafalkanlah Galatia 5:22,23.
Berdoalah agar Roh Kudus akan menumbuhkan
buah ini di dalam saudara.

13 Sebutkan dua sifat Allah yang harus bisa dilihat
orang lain dalam kehidupan anak-anakNya.

HIDUP DENGAN SATU TUJUAN

Saudara dilahirkan tidak hanya untuk memelihara
diri saudara. Kehidupan jasmaniah saudara mempunyai
tujuan yang lebih besar dari pada hanya memelihara tubuh.
Juga, kehidupan rohani lebih dari pada hanya memelihara
roh. Saudara dilahirkan untuk mengambil bagian dalam
rencana Allah yang besar itu. Dia mempunyai rencana
istimewa untuk saudara - suatu pekerjaan yang harus
saudara laksanakan.

* Hak cipta 1964 pada John L. Sherrill. McGraw-Hill,
Inc., penerbitan Spire 1968, Fleming H. Revell Co.,
Westwood, N.J. 07675. Dipergunakan dengan izin.
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Roh Kudus ingin menolong saudara menyesuaikan diri
dengan rencana Allah. Izinkanlah Dia membimbing saudara
dan saudara akan menemukan makna dan tujuan yang
sesungguhnya dari hidup saudara. Dia akan mengaruniai
saudara sesuatu yang berharga untuk hidup maupun untuk
mati - perkara Kristus. Roh akan menjadikan saudara
saksi bagi Kristus dalam dua cara: melalui hidup saudara
yang telah berubah dan melalui kata-kata saudara. Dia
menempatkan kaki saudara pada jalan ke surga dan meno-
long saudara mengajak orang lain pergi bersama ke rumah
surgawi saudara.

Kisah para Rasul 1:8. "Tetapi kamu akan menerima
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksiku .... "

Yang Harus Saudara Kerjakan

14 Bersyukurlah atas kedatangan Roh Kudus untuk
menjadi Sahabat dan Penolong saudara.

Cocokkan Jawaban Saudara

2. Roh Allah, Roh Kehidupan.
3. Mereka, tangannya, sembuh.
4. Ya.

13. kasih, kesucian (dapat juga lain-lainnya)



Roh Kudus
Menolong
Saudara Berdoa

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Roh Mengajar Saudara Berdoa
• Roh Menolong Saudara Menyembah Allah

• Roh Menolong Saudara Mengakui Dosa

• Roh Menunjukkan Apa yang Harus Saudara
Pohonkan

• Roh Akan Berdoa Melalui Saudara

RENUNGAN

Di bawah ini adalah kesaksian dari pelajar-pelajar
Katolik yang baru dibaptiskan dalam Roh Kudus.
"Benar-benar ada suatu pembaharuan dalam hal berdoa,
suatu pembaharuan yang bagi banyak di antara kita menan-
dai dimulainya suatu kehidupan iman yang lebih dalam ....
Banyak yang terdorong untuk berdoa berjam-jam, yang
ditandai dengan banyaknya pujian kepada Allah. "
"Berdoa menjadi suatu kegembiraan yang sungguh - pera-
saan akan kehadiran dan kasih Allah begitu kuat sehingga

45
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saya dapat ingat saat itu saya duduk dalam ruang kebaktian
dengan hanya tertawa gembira selama setengah jam merasa-
kan kasih Allah."

"Saat-saat berdoa adalah saat-saat yang paling berbahagia
bagi saya. Saya menyadari kegembiraan berdoa . . .. Me-
muji Allah adalah sesuatu yang sebelumnya belum pemah
saya lakukan. Saya selalu berdoa apabila saya menginginkan
sesuatu atau mengucap syukur, atau sebab saya tahu bahwa
doa harus dilakukan oleh setiap orang Kristen yang baik
agar membawanya lebih dekat kepada Allah dan supaya
hidupnya sebagai seorang Kristen menjadi lebih baik. Seka-
rang, berdoa kepada Allah karena Dialah Allah amatlah
menggembirakan. Saya merasa begitu dekat kepada Allah
dan penuh sukacita ketika saya berdoa."

"Jikalau saya harus menerangkan akibat baptisan Roh Ku-
dus dalam hidup saya, dengan jujur saya akan mengatakan
bahwa baptisan itu telah membuat kehidupan Kristen saya
menjadi suatu pengalaman yang menggembirakan. Baptisan
Roh Kudus itu telah memberi saya sececah kehidupan kekal
dengan mengenal Kristus dan Bapa. Saya tidak lagi takut
untuk memohon Roh Kudus memberikan bimbingan,
penghiburan, dan kuasa untuk hidup secara Kristen."

- Disarikan dari buku Catholic Pentecostals,
oleh Kevin dan Dorothy Ranaghan. Hak cipta
1969 pada The Missionary Society of St. Paul
the Apostle in the State of New York, Paulist
Press Deus Books, N.Y., N.Y. 10019. Diper-
gunakan dengan izin.
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ROH MENGAJAR SAUDARA BERDOA

Dalam hidup saudara sehari-hari apakah doa itu - suatu
kewajiban ataukah suatu percakapan dengan Allah yang me-
nyenangkan? Apakah saudara merasa Allah berada di dekat
saudara bila saudara berdoa? Apakah doa-doa saudara ter-
jawab? Inginkah saudara bekerja dengan Allah di dalam
doa dan melihat hasil-hasil yang mengherankan? Saudara
mempunyai satu sahabat yang khusus mengajar manusia
bagaimana berdoa, yaitu Roh Kudus.

Saudara telah mempelajari bagaimana Roh menjadikan
Allah nyata kepada saudara. Pada saat Dia menunjukkan
kepada saudara betapa Allah mengasihi saudara, saudara
akan lebih mengasihi Allah dan ingin memberikan lebih
banyak waktu untuk bersama Dia di dalam doa. Saudara
tahu, Allah mempedulikan saudara dan karena itu saudara
mempunyai keyakinan untuk memohon apa yang saudara
butuhkan kepada Allah.

Roh mengaruniai saudara iman untuk memohon dan
keyakinan bahwa Allah telah mendengar dan akan menja-
wab. Dia memakai Firman Allah untuk mengajar saudara
berdoa. Alkitab memberitahukan apa yang harus saudara
doakan, bagaimana harus berdoa, dan apa yang harus diha-
rapkan. Roh menjadikan janji-janji Allah nyata bagi sau-
dara dan menolong saudara menuntut janji-janji itu.

Doa adalah percakapan dengan Allah. Doa dapat diu-
tarakan melalui kata-kata atau hanya dalam pikiran yang
ditujukan kepada Allah. Namun doa haruslah merupakan

percakapan yang timbal balik:
saudara harus mendengarkan Allah
sama seperti saudara berbicara
kepadaNya. Bila saudara berbicara
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kepada Allah saudara harus melakukan tiga hal:

"1. Menyembah Allah lt-
2. Mengakui kesalahan saudara E
3. Memohon apa yang saudara ~

inginkan "• ..,0 .. 0'"
Pikirkan doa-doa saudara sebagai roda yang menolong

saudara maju dalam hidup saudara sebagai orang Kristen
dan dalam pelayanan saudara bagi Allah. Sebuah roda tak

akan berjalan jauh bila salah satu bagiannya hilang, bukan?
Roh Kudus ingin menolong saudara dalam setiap bagian
dari doa-doa saudara.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Apakah doa itu? ..

2 Sebutkan tiga hal yang harus termasuk dalam
doa .
............................................................................
............................................................................
Taruhlah tanda X di samping hal-hal di atas yang
tampaknya lemah atau kadang-kadang tertinggal
dalam doa-doa saudara.
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ROH MENOLONG SAUDARA MENYEMBAH ALLAH

Menyembah merupakan bagian apakah dalam doa-doa
saudara? Dalam menyembah saudara menyatakan kasih
saudara kepada Allah. Bila tak ada kasih, maka tak ada
penyembahan yang benar, yang ada hanyalah perbuatan

yang kosong belaka. Roh Kudus

~

membawa saudara ke hadirat Allah
_ dan menolong saudara membalas
1" _ kasihNya. Kadang-kadang kata-kata

"'E' dalam nyanyian rohani merupakan
pernyataan yang terbaik untuk

~.

perasaan kasih saudara, sehingga
_ _ saudara menyanyi kepada Allah .
... _~- -; Kadang-kadang saudara memuji Dia
'-'..:.... " dengan kata-kata dan kadang-ka-

dang dalam batin saja sebagai
penghargaan atas kebaikanNya.

Efesus 2: 18. "Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam
satu Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. "
Filipi 3:3. "Karena kitalah ... yang beribadah oleh Roh
Allah ... tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. "
Yohanes 4:24. "Allah itu Roh dan barangsiapa menyem-
bah Dia, harus menyembahNya dalam roh dan kebenaran."

Pengkhotbah terkenal, Charles Finney, menulis:

Ketika saya masuk dan menutup pintu, seakan-akan saya
berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka .. , Dia tidak
mengatakan apapun, hanya memandang saya sedemikian
rupa sampai saya menjatuhkan diri saya pada kakiN ya.
Saya menangis sekeras-kerasnya seperti seorang anak, dan
membuat pengakuan sebisa-bisa saya dengan ucapan yang
terputus-putus .... Ketika saya berpaling dan akan duduk
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dekat api, saya menerima baptisan Roh Kudus yang luar
biasa. . . . Kasih yang mengagumkan yang ditumpahkan
ke dalam hati saya, tak dapat dilukiskan dengan kata-
kata. Saya menangis dengan gembira dan kasih.

Inginkah saudara menjadikan penyembahan sebagai
bagian dari hidup saudara sehari-hari? Saudara dapat mela-
kukannya dengan bekerja bersama Roh Kudus dalam lima
cara ini:

~ Bacalah satu pasal dari Kitab Mazmur tiap hari.
If Mazmur-mazmur itu akan menolong saudara lebih

menghargai Allah. ~~,,, ,~t -:~ ~
~~

~ Perhatikanlah. doa-doa di dalam Alkitab. Itu ada-
lah contoh doa bagi saudara.

~ Bila saudara berdoa, menyembahlah Allah lebih
dulu sebelum memohon kebutuhan-kebutuhan
saudara kepadaNya. Pikirkan kehendakNya dan
jangan hanya kehendak saudara.

Mazmur 100 :4. "Masuklah melalui pintu gerbangNya de-
ngan nyanyian syukur, ke dalam pelataranNya dengan pu-
ji-pujian, bersyukurlah kepadaNya dan pujilah namaNya!"

r) Nyanyikan nyanyian penyembahan dan syukur. Me-
nyanyilah kepada Allah di rumah atau di gereja. Pi-
kirkan arti kata-kata nyanyian itu sementara menya-
nyi. Bahkan mungkin Roh Kudus memberi saudara
sebuah nyanyian baru untuk menyembah Allah.
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Efesus 5:18-20. " ... hendaklah kamu penuh dengan
Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain da-
lam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap
hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu da-
lam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan
Bapa kita . . . . "

~ Mohonlah Roh Kudus menolong saudara. Banyak
~ "- di antara mereka yang sudah

~ ~ dipenuhi Roh Kudus mence-
~~'~~ ~ ~ ritakan tentang kegembiraan

~ ~ dan kebebasan baru yang me-
reka dapatkan dalam pe-

. nyembahan. Dengan cara
yang sama Roh Kudus ingin menolong saudara,

Yang Harus Saudara Kerjakan

Bersyukurlah kepada Allah yang telah mengutus
Roh Kudus untuk menolong saudara menyembah
Dia. Mohonlah Roh Kudus menolong saudara
menyembah Allah. Kemudian selama lima menit
ucapkanlah syukur dan pujian serta sembahlah
Allah tanpa memohon sesuatu dari padaNya.

4 Bacalah Mazmur 145 dengan keras untuk dituju-
kan kepada Allah. Kemudian pilihlah sebuah
nyanyian penyembahan dan nyanyikanlah untuk
Allah.

5Tulislah hal-hal yang saudara merasa berterima
kasih karena telah menerimanya. Bersyukurlah
kepada Allah atas hal-hal itu.
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ROH MENOLONG SAUDARA MENGAKUI DOSA

Pernahkah saudara merasa seolah-olah doa saudara me-
ngena dinding dan tidak dapat sampai kepada Allah? Roh
Kudus ingin menolong saudara menghindari segala sesuatu
yang menghalangi doa saudara. Pikirkan bagaimana tindak-
an seorang anak yang membangkang terhadap bapanya. Se-
nangkah dia melihat bapanya? Apakah dia lari menjumpai
bapanya ataukah dia berusaha menjauhinya? Meskipun dia

membutuhkan pertolongan bapanya, kesalahannya menjadi
penghalang bagi dia. Dia harus mengakui apa yang telah
diperbuatnya, minta ampun kepada bapanya, dan tidak
membangkang lagi. Bila dia berbuat demikian, dia diyakin-
kan kembali akan cinta kasih bapanya dan mempunyai
keluasan hati untuk meminta pertolongan.

Hal yang sama terjadi antara
kita dan Allah. Namun, kita sering
buta terhadap kesalahan kita sen-
diri. Sebab itu Roh Kudus meno-
long kita dengan menunjukkan ke-
salahan-kesalahan kita. Dia menun-
jukkan kepada kita betapa mengerr-
kan dosa itu, dan menolong kita
mengakuinya kepada Allah. Kita
telah bersalah kepada orang-orang
lain. Dia juga memberitahu kita
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untuk meminta maaf kepada mereka dan menolong kita
melakukan segala yang bisa untuk memperbaikinya. Sejak
zaman gereja yang mula-mula ini telah merupakan bagian
dari kebangunan-kebangunan rohani.

Dalam buku When the Spirit's Fire Swept Korea,
Jonathan Goforl memberikan banyak contoh. Berbulan-
bulan para utusan Injil Presbyterian dan Methodis mengada-
kan pertemuan harian untuk berdoa buat kebangunan
rohani. Timbullah kebangunan rohani yang luar biasa untuk
bertahun-tahun dan menghasilkan gereja-gereja yang kuat
dan rohani. Kebangunan ini dimulai di salah satu cabang
gerejaPing Yang.

Ketika Tuan Swallen memimpin dalam cara yang biasa
dilakukan, banyak orang mulai menangis dan mengakui
dosa-dosanya. Dia berkata bahwa dia belum pemah
menjumpai sesuatu yang begitu aneh. Kemudian dia
mengajak hadirin menyanyikan sebuah'nyanyian dengan
harapan nyanyian itu akan mengekang gelombang pera-
saan yang sedang melanda hadirin. Dia berusaha bebe-
rapa kali, tetapi sia-sia,dan dengan tercengang dia sadar
ada Oknum lain yang memimpin pertemuan itu. *
Setelah peristiwa ini, gereja induk di Ping Yang mengha-

rapkan berkat istimewa selama berdoa seminggu, tetapi
mula-mula nampaknya doa-doa mereka tidak terjawab. Pa-
da malam terakhir, seribu lima ratus (1500) orang yang ha-
dir terkejut ketika pemimpin gereja, Elder Keel, berdiri te-
gak dan berkata bahwa Allah tak dapat memberkati mereka
karena dosa dia sendiri. Sekali peristiwa atas permintaan
seorang temannya yang akan meninggal dia setuju mengu-

* Hak cipta 1943 pada Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, Michigan. Dipergunakan dengan izin.



54 Penolong Ilahi

ruskan harta peninggalannya. Tetapi dalam mengurusnya
dia telah mengambil sejumlah besar uang untuk dirinya sen-
diri. Setelah dia mengakui dosanya, dia berkata: "Besok
pagi saya akan mengembalikan uang itu kepada jandanya. "

Segera disadari bahwa penghalang-penghalangnya telah
hilang, dan bahwa Allah Yang Suci telah datang. Tem-
pelakan atas dosa melanda hadirin. Kebaktian mulai
pada hari Minggu pukul tujuh malam, dan berakhir pada
hari Senin pagi pukul dua. Selama itu berpuluh-puluh
orang berdiri sambil menangis menunggu giliran mereka
untuk mengaku.

Jerih payah yang banyak dikeluarkan dalam berdoa
beberapa bulan tidak sia-sia, sebab ketika Allah Roh
Kudus datang, yang dicapaiNya selama setengah hari
lebih banyak dari pada yang dapat dicapai oleh seluruh
Utusan Injil dalam waktu setengah tahun. Dalam waktu
kurang dari dua bulan, lebih dari dua ribu orang pemuja
berhala bertobat.

Pada pertengahan tahun 1907 ada 30.000 orang berto-
bat yang ada hubungannya dengan gereja pusat Ping
Yang. Jelaslah bahwa kebangunan rohani belum ber-
henti sampai tahun 1910, sebab dalam bulan Oktober
tahun itu dalam waktu satu minggu 4.000 orang dibap-
tiskan. *
Dalam abad keduapuluh ini apa yang terjadi di Ping

Yang juga telah berulang kali terjadi di berbagai gereja di
seluruh dunia. Apabila orang-orang Kristen mengizinkan
Roh Kudus menilik jiwa-jiwa mereka, Dia akan menyatakan
hal-hal yang menghalangi terjadinya kebangunan rohani.

* When the Spirit'« Fire Swept Korea.



Roh Kudus Menolong Saudara Berdoa 55

Bila orang-orang Kristen mengakui dosa mereka dan mem-
perbaiki hidup mereka dengan Allah dan sesama manusia,
Allah dapat memakai mereka untuk kemuliaanNya. Keba-
ngunan rohani datang. Doa-doa terjawab. Jiwa-jiwa disela-
matkan.

II Tawarikh 7:14. "UmatKu, yang atasnya namaKu di-
sebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mere-
ka, serta memulihkan negeri mereka. "

I Yohanes 1 :8,9. "Jika kita berkata, bahwa kita tidak
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebe-
naran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa
kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari
segala kejahatan."

Mazmur 19:13,15. "Siapakah yang dapat mengetahui
kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusa-
dari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan
mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung
batuku dan penebusku. "
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Mazmur 139 :23,24. "Selidikilah aku, ya Allah, dan
kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran-
ku; lihat apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku dj
jalan yang kekal!"

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Apa yang telah ditunjukkan oleh Roh Kudus
kepada umat Kristen di Ping Yang, Korea: masa
depan mereka, hak-hak istimewa mereka, atau-
kah kesalahan-kesalahan mereka?

7 Bacalah Mazmur 51 sambil berdoa.

8 Hafalkan II Tawarikh 7:14 dan Mazmur 19:13,
15; 139:23,24. Ulangilah ayat-ayat itu untuk
Allah. Nantikan sampai Roh Kudus menunjuk-
kan kesalahan-kesalahan saudara. Mohonlah
pengampunan dan pertolonganNya. Kerjakan-
lah apa yang Dia tunjukkan kepada saudara
yang harus saudara kerjakan.
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ROH MENUNJUKKAN APA YANG HARUS
SAUDARA POHONKAN

Roh Kudus mendorong saudara memohon apa yang
saudara butuhkan kepada Bapa surgawi. Dia mengingat-
kan saudara agar berdoa bagi orang lain serta kebutuhan-
kebutuhannya. Dia mengaruniai saudara iman untuk per-
caya bahwa Allah akan mengaruniakan apa yang saudara
pohonkan.

Roma 8:15. "Sebab kamu tidak menerima roh perbu-
dakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh Roh itu kita berseru: 'ya Abba, ya Bapa!'"

Filipi 4:6. "Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal kei-
nginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur."

Tetapi kadang-kadang malah saudara sendiri tidak tahu
apa yang saudara butuhkan. Mungkin saudara akan memo-
hon hal-hal yang salah. Sebab itulah Roh Kudus, Sahabat
Ilahi saudara, ada dekat untuk menunjukkan kepada pikiran
saudara apa yang harus saudara pohonkan dalam doa baik
bagi saudara sendiri, maupun orang lain.

Allah telah memilih akan bekerja melalui doa-doa sau-
dara. Di mana ada sesuatu kebutuhan, Dia memberitahu
anak-anakNya untuk berdoa. Kemudian Dia melakukan
apa yang perlu sebagai jawaban atas doa-doa mereka.
Beginilah cara Dia menyelamatkan jiwa-jiwa, mendatang-
kan kebangunan rohani, menyembuhkan orang sakit,
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menyelesaikan persoalan, dan me-
nyediakan kebutuhan-kebutuhan.
Kepada saudara Allah memberi
tanggung jawab untuk berdoa bagi
keluarga, teman-teman, gereja, ne-
gara, dan dunia saudara. Cara sau-
dara berdoa mempengaruhi peker-
jaan Allah di seluruh dunia.

Penolong Ilahi

- ALLAH -

Roh Kudus mungkin mendesak saudara untuk mendoa-
kan orang tertentu tanpa memberitahukan apa yang sedang
dibutuhkannya. Mungkin orang itu sakit keras atau dalam
bahaya maut, atau menghadapi pencobaan yang mengeri-
kan. Mungkin pula, dia sangat membutuhkan kuasa ilahi
untuk melakukan pekerjaan Allah. Doa-doa saudara akan
menolongnya.

Seorang Kristen di Portland, Oregon, berkata kepada
pendetanya, Joseph Boguo: "Hari ini saya memperoleh satu
pengalaman yang mengagumkan. Allah berbicara kepada
saya dan memberitahukan agar saya berdoa untuk seorang
yang bernama Alva Walker di Afrika. Saya berdoa sampai

:. ALLMf saya yakin bahwa Allah telah men-
.."" '), - , I I \ ,- jawab." Seorang Utusan Injil ber-

7 ~ nama Alva Walker yang setengah
~ dunia jauhnya, sedang menderita
.., demam 'yang hebat sehingga hampir
v mati. Sementara saudaranya di da-

lam Kristus yang tak dikenalnya
berdoa, dia tertidur dan ketika ba-
ngun ia berangsur-angsur sembuh.
Nyawanya diselamatkan karena seo-
rang telah taat kepada Roh Kudus.

----::..h- '~- .,- .,
-::- ~
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Efesus 6:18. "Berdoalah setiap waktu di dalam Roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permo-
honan yang tak putus-putusnya untuk segala orang
kudus.",
9

10

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkan Filipi 4:6; Efesus 6:18.

Doakan orang-orang yang sedang mengikuti
kursus Penolong Ilahi. Doakanlah teman-
teman yang saudara daftarkan pada kursus
pertama.

ROH AKAN BERDOA MELALUI SAUDARA

Roh Kudus akan berdoa melalui saudara dalam bahasa
saudara dan dalam cara yang jauh lebih hebat dari pada
cara saudara berdoa. Doa itu mungkin untuk kebutuhan
yang sudah saudara rasakan. Atau mungkin untuk kebu-
tuhan yang Roh menyadarkan saudara ketika Dia membim-
bing pikiran dan perasaan saudara. Doa itu merupakan
curahan isi hati saudara yang amat mendesak. Roh memin-
takan kebutuhan saudara atau kebutuhan orang lain kepada
Allah.

Ketika saudara berdoa mungkin saudara merasa adanya
suatu beban, seakan-akan kebutuhan yang mendesak itu
adalah kebutuhan saudara sendiri. Roh dapat berdoa me-
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lalui saudara ketika saudara menangisi suatu kebutuhan
yang saudara rasakan tetapi tidak saudara ketahui.

Ibrani 5:7. "Dalam hidupNya sebagai manusia, Ia
(Yesus) telah mempersembahkan doa dan permohonan
dengan ratap tangis dan keluhan ......

Roma 8:26,27. "Demikian juga Roh membantu kita
dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana
sebenarnya harus berdoa; ... Ia, sesuai dengan kehen-
dak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus."

Kadang-kadang Roh Kudus mungkin ingin berdoa me-
lalui saudara dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh Dia
dan Bapa tetapi yang tidak dimengerti oleh saudara. Paulus
menamakan doa ini berdoa dalam berbagai-bagai bahasa,
atau glossolalia. Di beberapa tempat kata itu diterjemahkan
"berbicara dalam bunyi-bunyi aneh" sebab setiap bahasa
yang kita tidak mengerti adalah bunyi-bunyi yang aneh
bagi kita.

Roh Kudus berdoa melalui saudara untuk seluk-beluk
persoalan-persoalan yang saudara tidak perlu mengetahui-
nya. Dia berkuasa di atas kuasa Setan yang ingin mengha-

-
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langi doa-doa saudara. Dia menuntut kemenangan dan
memuji Allah untuk jawaban doa. Dia menyatakan dalam
bahasa surgawi kasih yang saudara tidak tahu bagaimana
menyatakannya, kebutuhan yang membebani jiwa saudara,
ataupun pujian yang memenuhi hati saudara.

Paulus mengajar gereja di Korintus, bahwa hal mengi-
zinkan Roh Kudus berdoa melalui mereka dalam berbagai
bahasa adalah penting, tetapi itu tidak berarti melalaikan
tanggung jawab mereka untuk berdoa dengan pengertian
juga. Kedua macam doa itu perlu.

I Korintus 14:2,14,15. "Siapa yang berkata-kata de-
ngan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia,
tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun yang
mengerti bahasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-hal
yang rahasia. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh,
maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak
turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku
berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga
dengan akal budiku."

Yakobus 5:16. Hendaklah kamu ... saling mendoakan.

~ Allah menawarkan kepada saudara
pengalaman-pengalaman yang menggembi-
rakan dalam bekerja dengan Dia. Izinkan-

" lah Roh Kudus membimbing saudara,
mengajar saudara berdoa, dan berdoa
melalui saudara. Saudara akan menyak-
sikan jawaban-jawaban doa yang indah
bila saudara menerima pelayanan ini.



62 Penolong Ilahi

Yang Harus Saudara Kerjakan

11 Hafalkan Roma 8:26,27.
Apakah saudara ingin Roh Kudus berdoa melalui
saudara? Bicarakan hal itu dengan Dia!

12 Inginkah saudara melayani Allah dalam doa?
Mulailah sekarang. Mohonlah Roh Kudus men-
jadikan saudara peka terhadap bimbinganNya.
Gunakanlah tiap kesempatan untuk berdoa di
gereja dan di rumah. Bila mungkin, berdoalah
bersama-sama selama satu jam atau lebih dengan
teman-teman yang mengetahui cara mengijin-
kari Roh Kudus berdoa melalui mereka.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan tiga pelajaran
yang pertama saudara siap untuk menjawab Bagian I dari
Catatan Siswa. Ulangi kembali pelajaran 1 - 3, kemudian
ikutilah petunjuk-petunjuk dalam Catatan Siswa itu.

Cocokkan Jawaban Saudara

1. percakapan dengan Allah

2. menyembah Allah, mengakui kesalahan-kesa-
lahan, memohon apa yang diinginkan

6. kesalahan-kesalahan mereka



Roh Kudus
Membimbing
Saudara

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Saudara Mempunyai Sahabat yang akan
Membimbing Saudara

• Dia Membimbing Saudara dengan Sabda Allah

• Dia Membimbing Saudara melalui Gereja
• Dia Membimbing Saudara dengan Karunia Rohani
• Dia Membimbing Saudara melalui Penglihatan dan

Mimpi-mimpi

• Dia Membimbing Saudara melalui Keadaan dan
Perasaan

RENUNGAN

Kepada orang-orang Galatia, rasul Paulus menulis, "Jika
saudara telah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka berjalan-
lah menurut Roh itu." Orang-orang Korintus yang percaya
Yesus, dipenuhi Roh tetapi mereka gagal dalam menerima
tanggung jawab untuk berjalan dalam Roh. Sebab itulah
rasul Paulus membuat pengumuman yang menyedihkan:
"Karena kamu masih manusia duniawi ... dan ... hidup
secara manusiawi."

63
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Berapapun banyaknya karunia rohani dari Allah yang
dapat diterima oleh seorang manusia, tak satupun yang
dapat dicapai kecuali orang tersebut berjalan menurut Roh.
Misalnya, Roh Kudus datang untuk membimbing orang
percaya ke dalam segala kebenaran, tetapi bagaimanakah
Dia dapat melakukan pelayanan ini di dalam kehidupan
orang percaya yang tidak mau mempelajari Sabda Kebe-
naran?

Roh Kudus datang (Kisah para Rasul 1:8) untuk
mengaruniai kita kuasa untuk bersaksi, tetapi bagaimana
Dia dapat memberikan kuasa ini kepada seorang yang
lalai untuk bersaksi? Sekali lagi, Roh Kudus menawar-
kan pelayananNya yang besar untuk membantu orang
percaya dalam kehidupan doanya, tetapi bagaimana Dia
dapat melakukan pekerjaanNya ini jikalau orang percaya
yang telah dibaptiskan itu mengabaikan kehidupan doa,
atau tak menghiraukan Roh Kudus dalam kehidupan
doanya?

Segala karunia Allah yang diberikan sebagai jawaban
atas penyerahan seseorang itu diberikan dengan tiba-tiba
. . . . Tetapi buah Roh hanya dinyatakan apabila orang
tersebut berjalan menurut Roh, dengan sehari-hari meme-
lihara tubuhnya dalam ketaatan dan memiliki karunia-
karunia Ilahi yang telah diberikan Allah. "Berjalan me-
nurut Roh."

- Disarikan dari The Baptism in the Holy Spirit, oleh
Willard Cantelon, Assemblies of God evangelist. Hak
cipta 1951 pada Willard Cantelon, Gospel Publishing House,
Springfield, Missouri 65802.
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SAUDARA MEMPUNYAI SAHABAT YANG AKAN
MEMBIMBING SAUDARA

Telah berapa kalikah saudara bertanya kepada teman-
teman saudara, "Menurut saudara, apa yang harus saya
lakukan?" Beberapa orang percaya penuh kepada horos-
kop dan ahli nujum. Tetapi saudara mempunyai Penolong
yang jauh lebih baik dari pada itu. Saudara mempunyai
Sahabat yang mengetahui segala sesuatu mengenai masa de-
pan. Dia tahu apa yang terbaik untuk
saudara. Dia mengasihi saudara dan ~, \ T
ingin membimbing saudara dalam
mengambil segala keputusan. Dia
adalah Roh Kudus, Penolong Ilahi.

Galatia 5:16,25. " ... hiduplah oleh Roh .... Jikalau
kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin
oleh Roh."

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

, Hafalkan bagian yang dikutip dari Gal. 5:16,25.

DIA MEMBIMBING SAUDARA DENGAN SABDA
ALLAH

-R",I&'Q.. Alkitab adalah peta jalan yang,........~ .............
dipakai oleh Roh Kudus untuk4", membimbing saudara ke surga.

~ Hari demi hari Dia menolong sau-¥ dara menerapkan pengajaran Sabda
Allah pada setiap keadaan saudara. Sebab itu amat penting-
lah membaca Alkitab setiap hari.
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Kadang-kadang Roh Kudus berbicara kepada saudara
melalui ayat-ayat tertentu yang sedang saudara baca. Ber-
kali-kali orang Kristen bersaksi sbb.: "Saya telah mengha-
dapi suatu persoalan dan tidak tahu apa yang harus saya
lakukan. Kemudian, ketika saya membaca Alkitab, sebuah
ayat seolah-olah menonjol di halaman itu. Tepat ayat itulah
yang saya butuhkan. Persoalan sayapun terpecahkan."

Ayat-ayat Alkitab yang saudara hafalkan akan memper-
mudah Roh Kudus membimbing saudara. Dia akan mem-
bawa ayat-ayat itu ke dalam ingatan saudara bila saudara
membutuhkannya. Bila saudara dicobai untuk melakukan
sesuatu yang tidak boleh saudara
lakukan, sebuah ayat mungkin ter-
lintas pada pikiran saudara seperti
sebuah tanda berhenti. "Engkau
Allah, melihat saya!" Roh Kudus
telah membawa kata-kata Alkitab
ini kepada banyak orang Kristen tepat pada saatnya untuk
memalingkan mereka dari pencobaan.

Mazmur 119:9. "Dengan apakah seorang muda mem-
pertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya
sesuai dengan firmanMu. "

Roh Kudus juga akan berbicara kepada saudara melalui
pengajaran Alkitab. Mungkin ini terjadi melalui khotbah
atau pengajaran di gereja, melalui radio, dalam kelompok
pelajaran Alkitab, melalui bacaan-bacaan penginjilan, dan
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dalam mengikuti kursus semacam mi. Semua ini adalah
jalan-jalan yang dipilihNya untuk membimbing saudara
kepada segala kebenaran. Ingatlah akan Yohanes 16:13.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Ulangi di luar kepala Yohanes 16:13.

3 Hafalkan Mazmur 119:9.

DIA MEMBIMBING SAUDARA MELALUI GEREJA

Dari siapakah seorang anak belajar berjalan, bercakap,
berlari, bermain, dan bekerja? Dari keluarganya! Ayah,
ibu, kakak-kakak, semuanya mengajar anak itu apa yang
harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Ketika saudara dilahirkan baru, Roh Kudus menjadikan
saudara anggota dari keluarga Allah, yaitu gereja Tuhan
Yesus Kristus. Dia mengharapkan saudara menerima perto-
longan yang dapat diberikan kepada saudara oleh kakak-
kakak saudara dalam Kristus. Saudara akan mendapatkan
banyak bimbingan, pengajaran, dan pertolongan bila saudara
mengambil bagian dalam sebuah sidang. Jangan lupa, pilih-
lah gereja yang mempercayai Alkitab, taat pada Alkitab, dan
mengajar serta menerima pekerjaan Roh Kudus.

Dalam sidangNya, Kristus telah menempatkan para pen-
deta, guru, dan pemimpin. Roh Kudus menyediakan karu-
nia-karunia istimewa dan kuasa bagi mereka sehingga me-
reka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik.
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Efesus 4: 12. "... untuk memperlengkapi orang-orang
kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan
tubuh Kristus."

Setiap anggota gereja perlu dipenuhi Roh Kudus. Bila
semua pemimpin dan anggota gereja dibimbing oleh Roh
itu, maka seluruh Jemaat dapat bekerja sama dengan har-
monis. Masing-masing akan melaksanakan bagiannya
dengan efektif menurut rencana Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Doakanlah pendeta saudara dan juga pemimpin-
pemimpin dalam gereja saudara supaya mereka
senantiasa penuh dengan Roh Kudus.

DIA MEMBIMBING SAUDARA DENGAN KARUNIA
ROHANI

Roh Kudus mempunyai karu-
nia-karunia rohani untuk setiap
orang Kristen. Dia ingin kita me-
nerima karunia-karunia ini supaya
kita dapat bertolong-tolongan.

I Korintus 12:4,7. "Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu
Roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan
penyataan Roh untuk kepentingan bersama."
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Saudara telah membaca tentang karunia-karunia iman,

mujizat, dan karunia menyembuhkan. Berikut ini ada
beberapa karunia ilahi lain dari Roh itu.

I Korintus 12:8,10. "Sebab kepada yang seorang Roh
memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan ka-
runia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang
seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan
mujizat, . . . dan kepada yang lain Ia memberikan
karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi
Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-
macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan
karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menaf-
sirkan bahasa roh itu."

Roh Kudus mungkin mengaruniakan perkataan hikmat
atau perkataan marifat yang saudara butuhkan kepada

pendeta saudara atau orang Kristen
lain yang penuh Roh. Atau mung-
kin kabar ini langsung datang ke-
pada saudara dalam suatu perasaan
yang mendalam atau pengertian
yang tiba-tiba. Tiba-tiba saudara

nilfI mengerti apa kehendak Allah untuk
~ e sesuatu keadaan. Dari luar pikiran
:::;:::( saudara sendiri datanglah wahyu

'=::::'::'k yang menerangkan arti sesuatu ba-
~ ~ gian Alkitab dan bagaimana bagian
~ itu diterapkan kepada persoalan

saudara. Allah memberi saudara kata-kata yang tepat yang
benar-benar saudara butuhkan untuk menolong seseorang.
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Bila saudara berbicara tentang Tuhan kepada orang-
orang atau mengajarkan pelajaran Alkitab, saudara membu-
tuhkan bimbingan Roh Kudus ini. Orang tua membutuhkan
perkataan hikmat dari Allah agar dapat memberikan nasihat
yang benar kepada anak-anak mereka. Pekerjaan Roh ada-
lah untuk hidup praktis sehari-hari, bukan saja untuk waktu-
waktu genting.

Efesus 1:17. "Allah ... memberikan kepadamu Roh
hikmat .... "

Keluaran 35:31. " ... telah memenuhinya dengan Roh
Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan,
dalam segala macam pekerjaan."

Nubuatan, berita dengan karunia lidah dan mengartikan
karunia lidah itu adalah cara-cara yang dipakai oleh Roh
Kudus untuk berbicara kepada sekelompok orang. Nubuat-
an adalah berita dari Allah dalam bahasa orang yang ber-
bicara. Mungkin berita itu menceritakan sesuatu yang akan
terjadi pada masa depan. Atau mungkin hanya suatu nase-
hat dan penghiburan untuk menolong para pendengar. Ada-
kalanya berita itu mula-mula datang dalam suatu karunia
lidah, kemudian diartikan ke dalam bahasa yang lazim bagi
si pembicara dan para pendengar. Gabungan kedua karunia
ini sama dengan karunia nubuat.

Beberapa orang takut akan karunia Roh ini sebab ada-
nya berita-berita palsu yang pemah mereka dengar. Ini
sama halnya dengan tidak mau menerima uang sebab takut
mendapat lembaran uang palsu. Iblis selalu mencoba mem-
bingungkan manusia dengan meniru pekerjaan Allah. Ada
nabi-nabi palsu dalam zaman Alkitab dan sekarang masih
ada. Tetapi Sahabat saudara, Roh Kudus itu, tidak ingin
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saudara menolak karunia-karuniaNya hanya karena saudara
takut menerima yang palsu atau yang tiruan.

Allah juga tidak ingin saudara tertipu oleh tiruan-tiruan
dari pekerjaanNya. Itulah sebabnya salah satu dari karunia
Roh adalah membedakan segala roh: karunia ini melindungi
gereja dari pekerjaan roh-roh jahat dan dari pengertian-
pengertian yang salah dari manusia. Kadang-kadang manu-
sia mengira bahwa pikiran mereka sendiri adalah wahyu dari
Allah. Beberapa orang mengakibatkan kebingungan hebat
dalam jemaat sebab memberi "berita" kepada orang lain
mengenai jodohnya, ke mana harus pergi, dan apa yang
harus dilakukan. Oleh sebab itu Allah memberitahukan
agar kita meneliti segala berita.

I Tesalonika 5:19-22. "Janganlah padamkan Roh, dan
janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala
sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu
dari segala jenis kejahatan."

Setiap berita dari Roh Kudus memenuhi lima syarat ini:

~ Berita itu harus betul-betul sesuai dengan Sabda
Allah.
Umpamanya, sebuah berita yang memberitahukan
agar seorang laki-laki mengambil isteri orang lain,
tak mungkin berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus
datang untuk menolong kita taat kepada Allah,
bukannya untuk memberitahu kita agar berbuat
sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kesesuaian dengan
Firman Allah adalah pemeriksaan yang paling pen-
ting; segala sesuatu harus diukur dengan Firman
Allah.
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~ Berita itu harus benar.
Apabila berita itu terbukti tidak benar, maka itu
bukan dari Roh Kudus sebab Dia adalah Roh Kebe-
naran. Setiap nubuat yang berasal dari Tuhan pasti
akan digenapi.

Yeremia 28:9. " ... jika nubuat nabi itu digenapi,
maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar
diutus oleh Tuhan."

Ulangan 18:21,22. "Jika sekiranya kamu berkata dalam
hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan
yang tidak difirmankan Tuhan? - apa- :::
bila seorang nabi berkata demi namaI~l
Tuhan dan perkataannya itu tidak
terjadi dan tidak sampai, maka itulah
perkataan yang tidak difirmankan Tu- . . -
han; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan-
nya, maka janganlah gentar kepadanya. "

Yohanes 16:13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran.

~ Berita itu akan menghormati Kristus.
Roh Allah dan Roh Kristus menghormati Bapa mau-
pun Anak.

Yohanes 16:14. "Ia akan memuliakan Aku .... "

I Korintus 12:3. " ... tidak ada seorangpun yang ber-
kata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: 'Terkutuklah
Yesus!'"
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~ Berita itu membawa berkat, bukan kekacauan.
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I Korintus 14:3,4,26. "Tetapi siapa yang bernubuat,
ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, mena-
sihati dan menghibur ... siapa yang bernubuat, ia mem-
bangun jemaat . . . tetapi semuanya itu harus diperguna-
kan untuk membangun."

I> Orang yang menyampaikan berita itu sadar dan ber-
tanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu
secarateratur.

Iblis meniru pekerjaan Roh Kudus. Dalam aliran
yang percaya kepada roh-roh halus, perantara
itu kemasukan roh dan ketika roh itu mengua-
sainya dia tidak sadar akan apa yang dikatakan-
nya. Tetapi bila Roh Kudus memberikan berita
melalui seseorang, Dia melakukannya dengan
kesadaran dan kerjasama dari orang itu. Orang
itu dapat memilih kapan dia harus berbicara dan
kapan harus tinggal diam sehingga dia tidak akan
menyela berita yang disampaikan oleh Allah me-
lalui pendeta atau orang lain. Paulus dengan jelas
mengajarkan hal ini dalam I Korintus 14. Pendeta
harus mendorong penggunaan karunia-karunia Roh
Kudus itu. Tetapi di samping itu dia juga ber-
tanggung jawab agar segala sesuatu dilaksanakan
dengan teratur dan tidak membingungkan. Sebab
itu mereka yang mempunyai karunia-karunia Roh
harus menghormati kepemimpinan pendeta dan
tidak meremehkan semua perintah atau nasihat-
nya.
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I Korintus 14:32,33,40. "Karunia-nabi takluk kepada
nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan,
tetapi damai-sejahtera. Tetapi segala sesuatu harus ber-
langsung dengan sopan dan teratur."

Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Hafalkan I Tesalonika 5:19-22.

6 Hafalkan lima syarat yang akan saudara pakai
untuk mempertimbangkan tiap berita yang di-
anggap berasal dari Allah.

DIA MEMBIMBING SAUDARA MELALUI
PENGLIHATAN DAN MIMPI-MIMPI

Saudara telah membaca dalam Alki-
tab tentang bagaimana Allah berbicara
kepada manusia melalui penglihatan
dan mimpi-mimpi. Sampai sekarang
Roh itu masih berbicara kepada manu-
sia dengan cara yang sama. Apa yang
dinubuatkan oleh Nabi Yoel sedang
terjadi.

Yoel 2:28. " ... orang-orangmu yang tua akan men-
dapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat pengli-
hatan-penglihatan. "
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Dalam tahun 1940, B.T. Bard menulis tentang pencu-
rahan Roh yang mengherankan di Peking:

Ada banyak pengakuan dosa dan pengakuan atas keku-
rangan-kekurangannya, berita-berita dalam berbagai-
bagai bahasa dan penafsirannya, nubuatan, mimpi-
mimpi rohani, penglihatan-penglihatan Ilahi dari Kristus
dan tanah kemuliaan, penyembuhan Ilahi, dan lebih dari
semua itu, suatu semangat berdoa dan permohonan
dan penyembahan.

Dalam lubuk hatinya, Kao Chu Yu benar-benar mengi-
nginkan kehadiran Allah tetapi dia takut menonjol-
kan dirinya, atau takut seseorang meletakkan tangan
ke atas dirinya. Tiba-tiba dalam suatu penglihatan dia
melihat Yesus, dan dengan penuh kemurahan Dia mele-
takkan tanganNya Sendiri yang tertembus paku itu di
atasnya. Di bawah kuasa Roh, dia jatuh ke lantai dan
segera berbicara dengan bersemangat dalam bahasa roh
sesuai dengan yang dikehendaki Roh itu.

Mimpi yang berasal dari Allah amat jelas dan mening-
galkan kesan yang mendalam pada orang itu. Banyak orang
telah diperingatkan untuk bertobat dari dosa mereka dan
menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka melalui mimpi.
Saudara dapat menerima berkat, pertolongan dan dorongan
melalui mimpi-mimpi saudara. Mungkin juga Roh Kudus
membimbing saudara untuk berdoa bagi seseorang atau
memperingatkan saudara akan suatu bahaya.

Kebanyakan mimpi-mimpi bukanlah wahyu dari Allah.
Pada waktu saudara tidur, otak saudara tetap bekerja dan
menggerakkan pikiran saudara ke dalam mimpi. Mimpi-
mimpi ini dapat bermanfaat bagi saudara. Pergunakan
mimpi itu sebagai pengingat untuk mendoakan setiap
orang yang saudara lihat dalam mimpi itu.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Jika saudara bermimpi, usahakan ini: Sebelum
tidur, katakanlah pada Tuhan bahwa saudara
ingin lebih dekat kepadaNya bahkan juga di
dalam mimpi saudara. Segera setelah saudara
bangun, doakan orang-orang yang saudara impi-
kan itu.

DIA MEMBIMBING SAUDARA MELALUI KEADAAN
DAN PERASAAN

Seorang Kristen ketinggalan bis yang menurut rencana
akan dinaikinya. Empat jam kemudian dia mendapatkan
bis berikutnya dan duduk di samping seorang wanita yang
membutuhkan Allah. Dia dapat memimpin wanita itu
kepada Kristus. Roh Kudus telah membimbing melalui
keadaan-keadaan.

Apakah pintu-pintu kesem-
patan tampaknya tertutup bagi
saudara? Lihatlah sekeliling sau-
dara. Roh mungkin sedang mem-
buka sebuah pintu untuk kesem-
patan-kesempatan yang lebih ba-
ik. Pikirkan tentang orang-orang
Kristen yang mula-mula yang melarikan diri dari Yerusalem
untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi ke manapun
mereka pergi mereka memberitakan Injil dan jiwa-jiwa di-
selamatkan. Di dalam penjara Paulus tidak dapat melanjut-
kan perjalanannya untuk memberitakan Injil, tetapi dia ber-
kesempatan untuk menulis beberapa suratnya yang paling
berfaedah.
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Apakah keadaan sekeliling saudara amat buruk? Mung-
kin Allah telah menempatkan saudara di tempat itu agar
saudara dapat melakukan sesuatu mengenai keadaan itu.
Mohonlah Roh Kudus menolong saudara untuk melihat apa
yang dapat saudara lakukan. Kemudian tetaplah membuka
mata dan bekerjalah untuk memperbaiki keadaan-keadaan.
Saudara adalah salah satu dari lampu-lampu Allah. Jangan
mengeluh tentang kegelapan. Bersinarlah di tempat saudara.

Roh Kudus akan sering membimbing dengan perasaan
bila saudara percaya bahwa Dia akan menolong menentukan
pilihan-pilihan saudara. Bila saudara berpikir tentang me-
ngerjakan sesuatu, saudara merasakan suatu damai yang
mendalam. Tetapi bila saudara memikirkan kemungkinan
lain mengenai hal itu saudara merasa tidak tenang.

Seorang pengusaha Kristen memesan tempat dalam sua-
tu pesawat terbang, tetapi dia merasa kuatir tentang hal itu.
Makin dipikimya hal itu makin kuatirlah ia. Akhimya dia
mengubah pesanan tempatnya untuk penerbangan berikut-
nya. Pesawat terbang yang telah direncanakannya itu jatuh
dan semua penumpangnya meninggal. Roh Kudus telah
menyelamatkan hidupnya.

Amsal 16:9. "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya,
tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. "

Seorang pendeta yang bergegas-gegas pergi untuk me-
menuhi suatu perjanjian, merasakan satu dorongan. "Ber-
hentilah dulu dan ketuklah pintu rumah itu." Dia mencoba
untuk mengabaikan pikiran itu tetapi ketukan itu bertam-
bah kuat. Akhimya, dia balik dan menuju ke rumah itu.
Di sana dia mendapatkan seorang Kristen yang dalam kea-
daan putus asa dan membutuhkan pertolongannya.



78 Penolong Ilahi

Seorang Kristen merasa satu desakan Jln'
untuk pergi berkunjung pada seorang te- . ~ ,.
man. Ketika dia tiba, didapatinya teman-
nya itu siap untuk bunuh diri. Orang Kris-
ten itu dapat membimbingnya kepada
Kristus dan menyelamatkan hidupnya.

"Tuhan menyuruh saya membawa ini buat saudara,"
kata seorang laki-laki ketika dia memberikan sekeranjang
makanan kepada seorang pendeta. Temyata pendeta itu
dan isterinya memang sedang berdoa agar Allah mencukup-
kan kebutuhan-kebutuhan mereka sebab mereka tak mem-
punyai uang maupun makanan.

Kehidupan saudara dapat merupakan serangkaian penga-
laman yang menggembirakan bila saudara dipenuhi Roh
Kudus dan belajar mengikuti bimbinganNya. Dia akan
membimbing saudara memasuki kehidupan yang penuh
kegunaan dan berkat.

Yang Harus Saudara Kerjakan

B Apakah saudara ingin Roh Kudus memberitahu
saudara apa yang harus saudara lakukan? .
Mohonlah padaNya setiap pagi selama minggu
ini agar dia memimpin saudara kepada seseorang
yang Dia inginkan untuk saudara tolong pada
hari itu. Berharaplah agar Dia melakukannya
dan taatIah padaNya bila Dia memimpin sau-
dara.



Roh Kudus
Mengaruniai
Saudara Kuasa

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Kuasa untuk Banyak Tujuan

• Perjanjian Kuasa

• Janji itu Terpenuhi pada Hari Pentakosta

• Pengalaman yang Biasa Setelah Diselamatkan

• Tanda-Tanda Kuasa Roh

RENUNGAN

Saudara mengatakan: "Dapatkah kita mempunyai kuasa
ini yang sama dengan murid-murid yang pertama?" Saya
berkata: "Ya." Saya mengatakan ya karena saya sangat
tidak berlayak dan dalam keperluan sama seperti mereka.
Saya tidak berpikir bahwa kita mempunyai pengkotbah-
pengkotbah yang lebih baik dewasa ini dari pada pengkot-
bah-pengkotbah dalam Perjanjian Baru. Dan mereka me-
merlukan kuasa ini.

Janganlah mempersoalkan tentang "Dapatkah kita mene-
rima Baptisan Roh Kudus dewasa ini?" Tanpa Baptisan itu

79
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kita tak ada gunanya. Umat Kristen tanpa Roh Kudus di
dalamnya adalah bagaikan rumah kerang, suatu bentuk yang
indah, yang tanpa kehidupan, mati. Hanya Allah, Roh Ku-
dus, dapat menghasilkan bunga api yang menghidupkan
- api yang senantiasa menyala.

Jika saya amat membutuhkan kuasa ini, mungkinkah
Allah tidak akan memberikannya, jika saya memenuhi
syarat-syaratnya? Alkitab penuh dengan janji dan nasihat
bagi saya agar saya mendekati Allah dengan penuh keya-
kinan untuk menerima janji ini. Tak ada satu ayatpun yang
menerangkan bahwa Allah akan menahannya.

Juruselamat kita tetap menegaskan bahwa Dia telah
menyediakan karunia ini bagi kita. Ini merupakan bagian
penting dari Injil. Memang demikianlah maksud Allah. Tak
ada pengertian lain mengenai hal ini dalam Perjanjian Baru.

Yesus berkata bahwa bagi umatNya, mendapatkan ke-
penuhan ini lebih berfaedah dari pada jika Dia harus tetap
tinggal bersama mereka. Itu menunjukkan betapa penting-
nya Baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Ini dijanjikan
kepada semua orang percaya sampai akhir zaman.

Izinkan saya mengatakan hal ini kepada saudara dengan
keyakinan! Allah menuntut pertanggungan jawab kita.
Allah mempertanggung-jawabkan ke atas setiap orang per-
caya apapun yang dapat dicapainya dalam kerajaan Allah
jikalau orang itu mengusahakan ,dirinya untuk mendapatkan
karunia ini serta mempergunakannya. Karunia itu tersedia
untuk saudara gunakan sekarang.

- Disarikan dari buku The Holy Spirit Is For You, oleh
evangelis Revivaltime, C.M. Ward. Hak cipta 1966 pada
Assemblies of God, Springfield, Missouri 65802.
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KUASA UNTUK BANYAK TUJUAN

Saudara harus belajar bagaimana mempergunakan kuasa
Pikirkan tentang banyaknya ca-

ra penggunaan listrik: Dengan listrik
manusia menerangi kota, memasak,
menyeterika pakaian, mengusaha-
kan pabrik dan menjalankan segalaB
macam mesin. Sebab manusia telah
mempelajari cara mempergunakan
tenaga listrik maka sekarang mereka , ,.••,:,.
dapat menggunakan hal yang dulu ti- J...
dak mungkin -- sampai ke bulanpun . ~:~';"

t"'··"'"
Roh Kudus ingin memenuhi hidup saudara dengan kua-

sa yang lebih besar dari pada listrik - kuasa untuk melaku-
kan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tanpa kuasa itu
- tetapi saudara harus belajar cara mempergunakannya.
Bila dipergunakan dengan cara yang benar, kuasa ini akan
membawa kemuliaan bagi Allah dan berkat bagi hidup sau-
dara. Kuasa apapun, bila dipakai dengan cara yang salah
akan selalu membawa kesusahan.
Tiga kesalahan yang harus dihindari:

i) Beberapa orang mempergunakan kuasa Roh sebagai
sebuah benda untuk bermain-main.
Ini adalah persoalan gereja di Korintus. Mereka se·
nang sekali berbicara dalam berbagai bahasa oleh
kuasa Roh, sehinggamereka hanya bersenang-senang
saja dalam kebaktian. Terjadilah banyak kekacauan.
Orang luar mengira mereka gila. Paulus memberi-
tahu mereka bahwa segala sesuatu harus dilakukan
dengan senonoh dan dengan teratur. Mereka harus
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belajar menyalurkan kuasa Roh Kudus sedemikian
rupa sehingga jiwa-jiwa akan diselamatkan, bukan-
nya dipalingkan dari Kristus.

~ Beberapa orang menarik perhatian kepada dirinya
sendiri bukannya memberikan kemuliaan kepada
Allah.
Jikalau Roh Kudus mengaruniai seseorang iman un-
tuk menyembuhkan, tidak berarti dia harus berte-
riak: "Hai, lihatlah saya! Mujizat! Saya mempunyai
banyak kuasa!" Atau jika Allah mempergunakan se-
seorang untuk menyampaikan berita secara nubuat,
tidaklah berarti dia harus berkata: "Lebih baik se-
mua orang mendengarkan saya! Saya seorang nabi!
Datanglah kepada saya kalau saudara ingin menge-
tahui apa yang harus saudara lakukan." Kesom-
bongan semacam itu membawa banyak kesulitan.

~ Beberapa orang tidak mempergunakan kuasa yang
dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada mereka.
Inilah kesalahan yang paling banyak dilakukan. Be-
berapa orang telah melihat pemakaian yang salah
atau tiruan kuasa Roh dan takut akan segala sesuatu
yang bersifat ajaib. Gereja di Tesalonika memiliki
persoalan ini. Paulus memberitahu mereka agar
memeriksa setiap roh untuk mengetahui apakah roh
itu dari Allah dan melarang menerima tiap nubuatan
yang palsu atau tiruan dari pekerjaan Allah. Tetapi
mereka tidak boleh membuang yang benar bersama-
sama dengan yang tiruan.

I Tesalonika 5:19-22. "Janganlah padamkan Roh, dan
janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala
sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu
dari segala jenis kejahatan."
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Dipenuhi Roh Kudus adalah bagaikan rumah yang dipa-
sangi kawat-kawat listrik. Kawat-kawat listrik itu dipasang
bukannya agar saudara duduk dalam kegelapan sambil ber-
kata: "Akhimya saya telah mendapatkan aliran listrik!"
Putarlah tombol, nyalakan lampu! Pakailah kuasa itu! Da-
lam Kitab Kisah para Rasul saudara mendapatkan contoh
untuk pemakaian kuasa Roh Kudus dengan sebenamya.

Inilah contoh untuk saudara ikuti
Pada zaman orang-orang Kristen yang mula-mula, dalam

satu peradaban yang terkenal dengan kejahatan dan korupsi,
kuasa Roh Kudus membuat hidup mereka bersih dan baik.

Suatu kegembiraan dan damai ba- ~~lIJ)4J'
tiniah menyebabkan mereka me-
nyanyi dan memuji Allah ketika ~ I
mereka dipukuli dan dimasukkan c
ke dalam penjara demi Kristus. I
Dengan penuh kasih Allah, mereka mengampuni dan berdoa
bagi yang menganiaya mereka. Ini adalah kuasa yang diper-
gunakan dengan benar.

Mereka mempunyai berita yang penuh kuasa dan me-
nyampaikannya dengan keyakinan pribadi yang penuh kua-
sa. Mereka tahu apa yang sedang mereka percakapkan. Sia-
pa saja yang tanpa Kristus akan tersesat, tetapi Yesus me-
nyelamatkan mereka yang percaya padaNya. Mereka ber-
bicara dengan bijaksana, masuk akal dan berani, yang jauh
melebihi kemampuan mereka sendiri - kuasa yang meyakin-
kan kebenaran kepada para pendengar dan menempelak
tentang dosa-dosa mereka.

Mereka memiliki iman yang penuh kuasa. Mereka tahu
bahwa Allah bersama mereka dan akan bekerja melalui me-
reka seperti yang telah dijanjikanNya, Sebab itu, dalam
nama Yesus mereka menyuruh orang lumpuh berjalan dan
orang itupun berjalan. Mereka berdoa dan sesuatu terjadi.
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Orang-orang sakit disembuhkan. Pintu-pintu penjara terbu-
ka. Sejumlah besar orang berdosa berpaling kepada Allah.

Kuasa di dalam orang-orang Kristen yang mula-mula im
menjadikan mereka saksi, tepat seperti yang telah dikatakan
oleh Yesus. Mereka mempunyai keberanian dan keinginan
yang mendesak untuk menceritakan perihal Yesus kepada
sesama manusianya. Mereka mempunyai tugas yang harus
mereka lakukan. Keberanian, cinta kasih, beban bagi jiwa-
jiwa yang sesat, penyerahan sepenuhnya kepada Kristus te-
rus mendorong mereka dari kota ke kota dan dari satu nega-
ra ke negara lain. Mereka bertekad menyampaikan kabar
keselamatan yang menggembirakan kepada semua orang di
dunia mereka.

Demikianlah kuasa yang ada di dalam gereja yang mula-
mula. Jadi, kuasa mereka adalah kuasa Roh Kudus yang
memenuhi mereka dan bekerja melalui mereka. Yang mere-
ka lakukan adalah perbuatan yang wajar dari kehidupan
yang dipenuhi Roh. Alkitab menceritakan pengalaman me-
reka sampai yang sekecil-kecilnya untuk diikuti orang Kris-
ten dewasa ini.

Yang Harus Saudara Kerjakan

1Lingkarilah setiap akibat dari kuasa Roh dalam
umat Kristen yang mula-mula.

ketakutan iman berita kecemasan

keberanian kemasyhuran kesembuhan

penglihatan uang pertobatan kasih
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PERJANJIAN KUASA

Yohanes Pembaptis berjanji bahwa Yesus akan membap-
tiskan dengan Roh Kudus dan api. Ini dijanjikan kepada-~O:

~,>~
semua orang yang telah bertobat dan dipermandikan oleh
dia di dalam air.

Matius 3:11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai
tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari
padaku . . .. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh
Kudus dan api."

Yesus mempunyai suatu pekerjaan besar bagi orang-
orang Kristen yang harus dikerjakan terus dari abad ke abad.
Dia tahu bahwa mereka tak akan dapat melakukan peker-
jaan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Sebab itu Dia
menyuruh pengikut-pengikutNya menunggu sampai mereka
menerima kuasa Roh Kudus dan kemudian mereka akan
menjadi saksi-saksiNya. Perintah dan janji Yesus adalah
untuk semua pengikutNya.

Lukas 24:49. "Dan Aku akan mengirim kepadamu apa
yang dijanjikan BapaKu. Tetapi kamu harus tinggal di
dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan ke-
kuasaan dari tempat tinggi."
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Kisah para Rasul 1 :4,5,8." . menyuruh mereka
tinggal di situ menantikan janji Bapa . . .. Sebab
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama
lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. . . . Tetapi
kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke
atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yeru-
salem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi. "

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Bacalah Kisah para Rasul 1:1-14. Hafalkan
ayat 4, 5, dan 8.

JANJI ITU TERPENUHI PADA HARI PENTAKOSTA

Apakah yang dilakukan oleh semua pengikut Yesus
guna menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu? Selama
sepuluh hari, 120 di antara mereka menunggu sambil
berdoa, percaya, dan mengharapkan sesuatu akan terjadi.
Dan benarlah! Pada Hari Pentakosta mereka menerima
apa yang kita namakan pengalaman pentakosta atau bap-
tisan dalam Roh Kudus.

Kisah para Rasul 1:14. "Me-
reka semua bertekun dengan
sehati dalam doa .... "
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Kisah para Rasul 2:1-5,7,8,11,13. "Ketika tiba hari
Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu
tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh
rumah, di mana mereka duduk; dan tampaklah kepada
mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuh-
lah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai ber-
kata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberi-
kan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan-
nya.

Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang
saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka
semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata:
'Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang
Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masingmen-
dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
. . . tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan
Allah.' Tetapi orang lain menyindir: 'Mereka sedang
mabuk oleh anggur manis!'"

Sebelumnya Petrus takut akan
ejekan. Alangkah berubahnya
setelah dia menerima kuasa Roh
Kudus! Dia berdiri tegak dan
mengkhotbahkan satu berita yang
penuh kuasa. Dia menerang-
kan bahwa yang mereka lihat
adalah penggenapan janji Allah.
Allah telah mencurahkan Roh-
Nya.
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Kisah para Rasul 2:14.17,41. "Maka bangkitlah Petrus
berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara
nyaring ia berkata kepada mereka: ... Orang-orang ini
tidak mabuk seperti yang kamu sangka ... tetapi itulah
yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoel:
Akan terjadi pada hari-hari terakhir - demikianlah fir-
man Allah - bahwa Aku akan mencurahkan RohKu
ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki
dan perempuan akan bernubuat ....

Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi
diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah
kira-kira tiga ribu jiwa."

Setelah itu Kitab Kisah para
Rasul merupakan laporan menge-
nai cara Roh Kudus bekerja me-
lalui orang-orang Kristen; Dia me-
nolong mereka bersaksi, menye-
barkan Injil, dan memenangkan
jiwa-jiwa untuk Kristus.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Buku apakah yang merupakan pola dari peker-
jaan Roh dalam umat Kristen?

4 Bacalah Kisah para Rasul pasal2.



Roh Kudus Mengaruniai Saudara Kuasa 89

PENGALAMAN YANG BIASA SETELAH
DISELAMATKAN

Para rasul mengharapkan semua orang percaya akan
dipenuhi Roh setelah mereka diselamatkan. Petrus men-
jelaskan hal itu.

Kisah para Rasul 2:38,39. "Jawab Petrus kepada me-
reka: Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mene-
rima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji.
itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih
jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan
Allah kita."

Pada waktu itu jika orang yang baru diselamatkan
tidak segera menerima Baptisan Roh Kudus, seseorang
pergi berdoa bagi mereka agar mereka menerima Baptisan
itu.

Kisah para Rasul 8:14-17. "Ketika rasul-rasul di Yeru-
salem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima
firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes
ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya
orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab
Roh Kudus belum turun di atas seorangpun di antara
mereka . . " Kemudian keduanya menumpangkan
tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh
Kudus."
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Setelah Saul bertobat, Tuhan mengutus Ananias berdoa
bagi dia.

Kisah para Rasul 9: 17. "... 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."

Kornelius dan keluarganya mendengar Injil, percaya,
dan diselamatkan ketika mereka menerima kebenaran.
Sebelum Petrus selesai berkhotbah mereka dipenuhi Roh.
Berbeda dengan pengalaman orang-orang percaya di Efesus.
Seperti banyak orang Kristen dewasa ini, mereka sama sekali
belum mendengar bahwa Allah ingin memenuhi mereka
dengan Roh Kudus. Paulus bertanya kepada mereka:

Kisah para Rasul 19:2,6. " ... 'Sudahkah kamu mene-
rima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?' Akan
tetapi mereka menjawab dia: 'Belum, bahkan kami
belum pernah mendengar, bahwa ada Roh Kudus.'
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas
mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka .... "
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Kisah para Rasul 10:34,47. " ... 'Sesungguhnya aku
telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang.'
. . . 'mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti
kita.' "

Yang Harus Saudara Kerjakan

5Siapa berkata: "Allah tidak membedakan
orang?"

TANDA-TANDA KUASA ROH

Berbicara dalam berbagai bahasa

Ketika Roh datang pada Hari Pentakosta, Dia memberi
beberapa tanda mengenai kuasaNya. Orang-orang mende-
ngar bunyi yang serupa angin ribut. Mereka melihat lidah-
lidah api. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang
belum pemah mereka pelajari. Da-
lam Kisah para Rasul saudara men-
dapatkan bahwa salah satu dari
tanda-tanda ini - berbicara dalam
berbagai bahasa - diulangi ketika ~
orang-orang lain menerima Roh
Kudus. Demikianlah Petrus menge- n J

tahui bahwa Komelius dan keluar-
ganya telah menerima Roh Kudus. /'" ~
Tanda yang sama diulangi di EJe- ( \
sus. Bandingkan pengalaman-peng-
alaman itu.
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Kisah para Rasul 2:4. "Maka penuhlah mereka dengan
Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam
bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya."

Kisah para Rasul 10:44-47. "Ketika Petrus sedang ber-
kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua
orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua
orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai
Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa ka-
runia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsalain
juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-
kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu
kata Petrus: Bolehkah orang mencegah untuk mem-
baptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka
telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?"

Kisah para Rasul 19:6. "Dan ketika Paulus menum-
pangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus
ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam
bahasa roh dan bernubuat."

Berbicara dalam berbagai-bagai bahasa oleh kuasa Roh
Kudus adalah tanda ajaib yang telah dipilih Allah untuk
menunjukkan bahwa Roh Kudus telah memenuhi seseorang.
Keduanya, Yesus dan Paulus menunjuk kepada "berbicara
dalam berbagai bahasa" sebagai suatu tanda bukti.

Markus 16:17. "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-
orang yang percaya: . . . mereka akan berbicara dalam
bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. "

I Korintus 14:22. " ... karunia bahasa roh adalah
tanda ... untuk orang yang tidak beriman ... "
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1,Dewasa ini Roh Kudus masih mempergunakan tanda
kuasaNya ini bila Dia memenuhi orang-orang. Saudara
dapat membaca banyak sekali bukti-bukti tertulis dalam
buku-buku With Signs Follouiing, oleh Stanley H. Frods-
ham; They Speak with Other Tongues, oleh John Sherill;
Catholic Pentecostals, oleh Kevin dan Dorothy Ranaghan;
dan banyak lagi buku semacam itu. Dalam buku The
Silent Speak, C.M. Ward menceritakan bagaimana orang
yang sama sekali tuli, yang sebelumnya tidak pemah ber-
bicara, telah dapat berbicara dengan jelas ketika mereka
dibaptiskan dalam Roh Kudus.

Biasanya, bahasa yang diberi
oleh Roh Kudus tidak dikenal oleh
orang yang hadir. Tetapi sering
juga terjadi Roh berbicara melalui
seseorang dalam bahasa yang tak
dikenal oleh pembicara, namun di-
mengerti oleh salah seorang yang
hadir, seperti yang terjadi pada
Hari Pentakosta.

Tanda-tanda lain dari kuasa itu

Saudara telah membaca tentang tanda-tanda lain yang
menyertai kuasa itu bila kita tetap penuh dengan Roh:
hidup benar, kasih kepada Allah, keberanian, penyerahan
sepenuh kepada Kristus. Tanda-tanda kuasa terlihat dalam
iman yang kuat, doa yang penuh kuasa, kesaksian yang
penuh kuasa dan khotbah yang penuh kuasa. Hasilnya-
pertobatan, kesembuhan, pembaptisan dalam Roh, pertum-
buhan gereja - adalah juga tanda-tanda kuasa.
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Dr. Alexander MacLaren menulis:

Tak ada kuasa lain untuk meluaskan Kerajaan Kristus
dan pekerjaan kesaksian dari gerejaNya, seperti yang
dipunyai bila memiliki Roh Ilahi ini. Setelah dimasuk-
kan ke dalam baptisan yang berapi-api itu, sifat memen-
tingkan diri sendiri dan malas yang menjadi penghalang
bagi banyak di antara kita, semuanya dibinasakan dan
dimusnahkan, dan kita dibebaskan untuk pelayanan
rohani sebab ikatan-ikatan yang mengikat kita dibakar
habis dalam dapur apiNya yang berkemurahan.

"Kamu akan dikuatkan dan diteguhkan oleh RohNya
di dalam batinmu" - suatu kuasa yang akan memenuhi
dan membanjiri segenap perangai saudara, jikalau sau-
dara mengizinkannya, dan menjadikan saudara kuat
menderita, berjuang, melayani, dan bersaksi bagi Tuhan
saudara.

Cocokkan Jawaban Saudara

1. iman, berita, keberanian, kesembuhan, pengli-
hatan, pertobatan, kasih.

3. Kisah para Rasul (atau Alkitab).

5. Petrus.

Isilah Catatan Siswa Saudara untuk pelajaran 5.



Roh Kudus
Memenuhi
Saudara

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Orang-orang lain Sedang Dipenuhi

• Sambutlah Roh Kudus

• Percaya dan Terimalah
• Berserahlah kepada Roh Kudus

RENUNGAN

Orang yang mencari Allah harus yakin bahwa penga-
laman kepenuhan Roh benar-benar dapat terjadi. Tak seo-
rangpun dapat dipenuhi, sebelum dia yakin bahwa kepe-
nuhan Roh adalah sebagian dari seluruh rencana Allah; bu-
kannya tambahan, tetapi pekerjaan Allah secara rohani dan
wajar, yang berdasarkan atas dan tumbuh dari pekerjaan
Kristus dalam penebusan. Dia harus percaya bahwa seluruh-
nya adalah normal dan betul. Sebelum dia diyakinkan
demikian saya menyarankan agar untuk beberapa lama dia
berpuasa, berdoa serta merenungkan ayat-ayat Alkitab.
Iman berasal dari Firman Allah.

95
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Setelah seseorang yakin bahwa dia dapat dipenuhi de-
ngan Roh, dia harus ingin dipenuhi. Kepada orang yang ter-
tarik saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini: Pastikah
saudara ingin dipenuhi oleh Satu Roh, yang meskipun Dia
itu suci, baik, bijaksana, dan pengasih, Ia menuntut menjadi
Tuhah atas kehidupan saudara? Sungguhkah saudara ingin
diri saudara dikuasai oleh Dia Yang menuntut ketaatan ter-
hadap Sabda AUah yang tertulis, Yang tidak akan membiar-
kan setiap dosa dalam hidup saudara: cinta diri sendiri,
memuaskan nafsu diri? Yang tidak mengizinkan saudara
bersifat sombong, membual atau berlagak? Yang akan
menentukan arah hidup saudara dan Yang akan memegang
kedaulatan untuk menguji serta menjadikan saudara patuh?
Yang akan membuang dari saudara banyak hal yang sau-
dara cintai yang tanpa saudara ketahui sebenamya hal itu
merugikan jiwa saudara?

Jika saudara tidak dapat menjawab "ya" dengan tegas
terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas maka saudara tidak
ingin dipenuhi. . Mungkin saudara menginginkan perasaan
yang menggetarkan atau kemenangan atau kuasa tetapi sau-
dara tidak sungguh-sungguh ingin dipenuhi dengan Roh.

- Disarikan dari buku Keys to the Deeper Life, oleh A.W.
Tozer, of the Christian and Missionary Alliance. Hak cipta
1957 pada Sunday Magazine, Inc. Zondervan Publishing
House, Grand Rapids, Michigan. Dipergunakan dengan izin.

ORANG-ORANG LAIN SEDANG DIPENUHI

Tahukah saudara bahwa sekarang Allah sedang "mencu-
rahkan RohNya ke atas. segala manusia" bahkan lebih dari
pada Hari Pentakosta? Nubuat nabi Yoel sebagian sudah
digenapi pada waktu itu, lebih-lebih lagi sekarang.
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Kisah para Rasul 2:17. "Akan terjadi pada hari-
hari terakhir - demikianlah firman Allah - bahwa
Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua ma-
nusia. "

Antara tahun 300 sampai 1900
. sesudah Kristus, beberapa orang

secara pribadi maupun kelompok
langsung dibaptiskan dalam Roh
Kudus. Augustinus Xaverius, go-
longan Walden, Zinzendorf, Finney,
dan banyak orang Methodis dan
Quaker yang dahulu menerima
pengalaman pentakosta dan kuasa.

Dalam tahun 1900 Allah mulai mencurahkan RohNya
kepada anak-anakNya di seluruh dunia. Sejak itu sampai
sekarang kebangunan rohani pentakosta telah tumbuh.
Gereja Pentakosta di seluruh dunia dewasa ini beranggota-
kan lebih dari 15.000.000 orang. Dan tak seorangpun yang
tahu berapa ribu orang telah dipenuhi Roh baru-baru ini
dalam gereja Methodis, Baptis, Presbyterian, Katolik, Epis-
kopal, dan gereja-gereja lain.

Siapakah yang sedang dipenuhi Roh? Orang yang haus
dan lapar akan Allah. Banyak orang yang berpuasa agar bisa
berdoa lebih lama. Kelaparan jiwa lebih penting dari pada
kelaparan tubuh.

Mazmur 42:3. "Jiwaku haus kepada Allah, kepada
Allah yang hidup."



98 Penolong Ilahi

Yohanes 7:37-39. " ... Yesus berdiri dan berseru: 'Ba-
rangsiapa haus, baiklah ia datang kepadaKu dan minum!
Barangsiapa percaya kepadaKu, seperti yang dikatakan
oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir
aliran-aliran air hidup.' Yang dimaksudkanNya ialah
Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya
kepadaNya .... "

Roh Kudus sedang memenuhi orang-orang yang mengi-
nginkan Dia mengendalikan hidup mereka. Mereka menye-
rahkan pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuhnya sehingga
Allah dapat mempergunakan mereka menurut kehendak-
Nya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkan Kisah para Rasul 2: 17 .

SAMBUTLAH ROH KUDUS

Apakah yang saudara lakukan bila
saudara tahu bahwa seorang sahabat akan
mengunjungi saudara? Saudara akan
membersihkan rumah dan bersiap-siap
menyambutnya. Sahabat saudara, yakni
Roh Kudus, ingin datang dan memenuhi
saudara. Jenderal William Booth, pendiri
Bala Keselamatan, menulis:

Sebelum berlutut untuk menerima Baptisan Api ..
usahakan supaya jiwa saudara selaras dengan kehen-
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Idak dan tujuan Roh Kudus yang saudara cari itu.
Usahakanlah supaya saluran-saluran penghubung, yang
dipergunakan untuk menerima baptisan Roh Kudus,
tetap terbuka. Saya mendengar mengenai beberapa
orang . . . yang tidak bisa mendapat air. Berulang-
ulang mereka membuka kran air tetapi tak ada air
yang mengalir . . ., Banyak air dalam tempat per-
sediaan; pipa-pipa, kran-kran dan saluran-saluran peng-
hubung semuanya betul, tetapi tak ada air. Akhirnya,
mereka mencabut pipa itu dan mendapatkan seekor
tikus di dalamnya. Tak ada gunanya membuka kran,
berdoa, menyanyi bahkan percaya bila ada sesuatu
yang saudara tahan atau yang tidak mau saudara laku-
kan - suatu berhala, sesuatu yang karenanya saudara
rasa berdosa, tetapi yang saudara tak mau membuang-
nya, sesuatu dalam pipa . . ., Keluarkanlah; jangan
sampai ada yang tertinggal, buanglah. Hancurkan
semua berhala dan keluarkan semua penghalang dan
penyumbat aliran dalam hidup saudara. Biarlah ada
hubungan bebas antara saudara dan Allah. Biarlah
semuanya hilang, dan sebelum saudara bangkit berdiri
saudara akan dilimpahi ; dunia akan merasakan kuasa
itu dan Allah akan mendapat segala kemuliaan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Bacalah bagian ini sekali lagi. Mohonlah Allah
menunjukkan tiap penghalang dalam hidup sau-
dara.
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PERCAYA DAN TERIMALAH

Saudara menerima baptisan Roh Kudus sama seperti
saudara menerima keselamatan: dengan iman, yaitu, saudara
hanya percaya pada janji Allah dan menerima karunia yang
diberikanNya kepada saudara. Di bawah ini ada beberapa
janji yang akan menolong saudara percaya dan menerima.
Janji-janji itu adalah untuk saudara. Hafalkanlah janji-janji
itu dan sebutlah berulang-ulang. Jikalau saudara menya-
dari kebenaran janji-janji itu, akan mudah bagi saudara
untuk menerima karunia Allah.

Lukas 11:9·13. " ... Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketok-
lah, maka pintu akan dibukakan bagimu . . .. Bapa
manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari
padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu

ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan
kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-
mu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberi-
kan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-
Nya."
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Percayalah pada Allah. Jangan takut untuk memohon.
Dan janganlah takut bila kuasa Roh Kudus datang ke atas
saudara. Allah mengasihi saudara. Saudara adalah anak-
Nya. Dia tak akan memberi seekor ular bila saudara mohon
seekor ikan!

Kisah para Rasul 2:38,39. " ... Bertobatlah dan hen-
daklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab
bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi
orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan di-
panggil oleh Tuhan Allah kita. "

Kisah para Rasul 5:32. " ... Roh Kudus ... dikarunia-
kan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia."

Untuk menerima suatu hadiah saudara hanya harus per-
caya bahwa hadiah itu untuk saudara. Berterimakasihlah
pada si pemberi, dan ulurkan ta- ) ~~
ngan saudara untuk menerimanya! ~ ~
Peganglah dan barang itu menjadi ~: ~
milik saudara. Saudara harus per- '* I ~
caya pada janji Allah dengan cara ' ~
yang sama. Saudara pergi kepada- ~ ~
Nya serta mohon karunia yang ~
telah ditawarkanNya itu. Saudara ~
mengucap syukur pada Allah untuk .,
karunia itu dan menerimanya seba-
gai milik saudara sendiri. Saudara percaya bahwa Roh Kudus
datang untuk memenuhi saudara. Saudara menyerahkan
kepadaNya kehendak saudara sendiri, keinginan dan cita-cita
saudara, serta mengizinkan Dia mengambil tempat utama
dalam hidup saudara. Bila saudara berbuat demikian, Dia
akan memenuhi saudara. Dan saudara akan mengetahuinya.
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Galatia 3:2,14. " ... Adakah kamu telah menerima
Roh karena melakukan . . . atau karena percaya kepada
pemberitaan Injil? ... Oleh iman kita menerima Roh
yang telah dijanjikan itu."

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Hafalkan Kisah para Rasul 2:38,39; Kisah para
Rasul 5 :32; Lukas 11 :9-13. Jadikanlah ayat-
ayat itu milik saudara!

BERSERAHLAH KEPADA ROH KUDUS

Saudara ingin Roh memenuhi saudara supaya Dia dapat
membimbing saudara, berdoa melalui saudara, memberikan
kata-kata bila saudara bersaksi, dan mengaruniai saudara
iman untuk percaya akan kuasaNya yang melakukan muji-
zat. Baptisan Roh adalah langkah pertama untuk hidup
semacam ini. Dalam pembaptisan saudara mengalami
sebagian dari seluruh pekerjaan Roh. Itu bagaikan sebuah
pintu yang saudara lalui untuk masuk ke dalam hidup yang
dipenuhi dan dibimbing oleh Roh. Ketika memasukinya
saudara menyerahkan segenap pikiran, perasaan, kehendak
dan tubuh saudara kepada Roh Kudus.
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Seringkali orang yang berdoa agar dipenuhi mengang-

kat tangannya sebagai tanda penyerahan dan mengundang
Roh untuk menguasainya. Beberapa orang menerima
ketika menyanyikan nyanyian-nyanyian penyerahan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Tulislah empat hal yang harus saudara serahkan
kepada Roh Kudus agar supaya Dia melaksana-
kan kehendakNya dalam hidup saudara.

Serahkanlah pikiran saudara

Roh Kudus masuk agar Dia dapat menolong saudara
berdoa dan bersaksi. Sebab itu, saudara dapat mengharap-
kan Dia mengingatkan dalam pikiran saudara hal-hal ter-
tentu untuk saudara doakan atau ucapkan syukur kepada
Allah. Patuhlah pada Roh Kudus. Bila saudara patuh,
Dia akan berdoa melalui saudara dalam bahasa saudara
sendiri atau dalam bahasa yang dipilihNya.

Serahkanlah perasaan saudara

Perasaan adalah bagian dari diri saudara; serahkan hal
itu kepada Roh Kudus. Jikalau sementara berdoa, sau-
dara merasa ingin menangis, janganlah tahan air mata sau-
dara. Biarlah Roh Kudus menghancurkan segala kekerasan
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hati, kehendak diri, kesombongan,
keragu-raguan, sifat menentang Al-
lah yang mungkin didapatiNya
dalam diri saudara. Biarlah Dia
menyadarkan saudara dan menyu-
cikan !saudara, mengubah 1 saudara
menurut kehendakNya. Tangisilah
teman-teman maupun orang-orang

yang saudara kasihi yang tersesat dalam dosa, atau berjuta-
juta orang yang belum pernah mendengar Injil. Ini adalah
pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara untuk keselamatan
jiwa-jiwa.

Pada saat Roh Kudus memenuhi saudara, Dia mungkin
mengaruniakan kasih yang sedemikian sehingga saudara
akan menyembah Allah dan memuji Dia dengan seluruh
jiwa saudara. Atau mungkin saudara menjadi begitu bahagia
sehingga saudara merasa ingin tertawa karena gembiranya.
Jangan tahan! Nyatakanlah kasih serta kegembiraan dari
Roh ini!

I Petrus 1 :8. " ... Kamu ber-
gembira karena sukacita yang
mulia dan yang tidak terkata-
kan."

Roma 14:17. "Sebab Kerajaan Allah ... soal kebenar-
an, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus."

Tetapi ingatlah bahwa berkat Allah datang ke atas ber-
macam-macam orang dengan cara yang bermacam-macam



Roh Kudus Memenuhi Saudara 105
pula. Beberapa orang tidak mengalami perasaan yang kuat
ketika dipenuhi Roh. Sebab itu, jangan kuatir tentang hal
itu atau berusaha membangkitkan perasaan dalam diri sau-
dara sendiri. Benyamin A. Bauer berkata:

Kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara tak dapat diu-
kur secara teliti menurut besarnya perasaan yang sau-
dara miliki, melainkan menurut iman yang ada dalam
diri saudara. Kuasa Roh Kudus mungkin bekerja mela-
lui saudara dengan luar biasa tanpa menimbulkan sedikit
gejala perasaan dalam tubuh jasmani saudara. Tetapi
setiap laki-laki atau wanita yang dipenuhi Roh akan
selalu penuh dengan iman dan kasih.

Serahkanlah kehendak saudara

Saudara telah mengundang Roh Kudus masuk untuk
menguasai seluruh hidup saudara. Janganlah mulai mem-
bantah Dia tentang cara yang dipakaiNya. Janganlah
menuntut suatu pengalaman seperti yang dialami oleh
orang lain. Terimalah apa yang diberikanNya untuk sau-
dara. Beberapa orang menolak kuasa Allah sebab mereka
takut hal itu akan menjadikan mereka kelihatan bodoh.
Tidak apa-apa kalau orang-orang mengecam saudara. Yesus
dan Paulus dikatakan gila dan orang-orang percaya yang
dipenuhi Roh pada hari Pentakosta disangka mabuk. Ting-
galkanlah kehendak sendiri dan izinkan Allah melakukan
kehendakNya.

Serahkanlah tubuh saudara

Sebagaimana jiwa dan perasaan saudara dipenuhi Roh
Kudus, demikianpun tubuh saudara. Saudara telah berdoa
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untuk kuasa Roh Kudus; Dia mungkin mengizinkan saudara
merasakan kuasa itu sehingga saudara akan mengetahui
bahwa kuasa itu memang benar ada.

Secara jasmani orang-orang memberikan bermacam-
macam reaksi terhadap kuasa Roh Kudus sebagaimana yang
diceritakan dalam Alkitab. Musa
gemetar amat sangat. Daniel jatuh
seakan-akan dia meninggal. Daud
menari-nari keriangan di muka
Tabut Tuhan. Orang lumpuh me-
loncat kegirangan setelah disembuh-
kan. Dan 120 orang pada Hari
Pentakosta berbicara dalam ber-
bagai-bagai bahasa ketika Roh Ku-
dus menguasai lidah mereka dan
memberikan kata-kata yang harus
diucapkan.

Alkitab mengatakan bahwa di antara semua anggota
tubuh, lidahlah yang paling sukar dikuasai. Kita cepat
mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan,
dan lambat mengatakan hal-hal yang harus kita katakan.
Jadi, kita serahkan lidah kita kepada Roh Kudus dan me-
mohon Dia menolong kita mempergunakannya untuk
kemuliaan Allah. Dia memberitahukan kepada kita bahwa
Dia telah menerima lidah-lidah itu dengan menguasai dan
mengaruniai kita bahasa baru yang kita pakai untuk berdoa
dan memuji Allah.

Pekerjaan Roh Kudus ini diterima dalam beberapa cara.
Beberapa orang tiba-tiba berbicara dengan lancar dalam ber-
bagai bahasa tanpa kesukaran, pergumulan, atau keragu-
raguan. Mereka hanya menyerahkan alat suara mereka
kepada Roh Kudus.
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Ada orang yang sedikit demi sedikit menyerah kepada
kuasa Roh. Sebagian orang gagapdan berusaha untuk tetap
berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa lain
seperti anak-anak yang sedang belajar bercakap dengan
mengulangi berkali-kali satu atau dua suku kata atau kata-
kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika mereka
belajar untuk berserah kepada Roh pada tiap kali mereka
berdoa, Dia menguasai lidah-lidah mereka dan berbicara
dengan lancar melalui mereka.

Sebagian orang mendapat dorongan yang kuat dari Roh
Kudus untuk mengatakan sepatah kata atau beberapa kata
yang tidak mereka mengerti. Dengan iman mereka mene-
rima bimbingan Roh ini dan mengucapkan kata-kata. Keti-
ka mereka berbuat demikian, Roh Kudus menguasai lidah-
lidah mereka dan mereka mulai berbicara dalam berbagai
bahasa - tidak lagi dalam kata-kata yang keluar dari pikiran
mereka melainkan langsungdengan kuasa Ilahi.

Di bawah ini adalah ringkasan pengalaman Robert W.
Cummings ketika dia menjadi pendeta utusan Presbyterian
di India.

Saya sedang memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan
bagiMu, 0 Allah." Tiba-tiba ... Dia seperti berkata,
"Engkau tidak" sungguh-sungguh memuji Aku dan
berdoa untuk kemuliaanKu sebab engkau ingin me-
muliakan Aku, melainkan sebab engkau mengingin-
kan Pembaptisan" . . .. Saya kembali ke kebaktian
itu . . . dan segera mulai berdoa seperti yang diajarkan-
Nya ... "0 Allah! ditinggikan dan dimuliakanlah
Engkau di sini, dalam kebaktian ini, dalam setiap anak-
Mu, dan dalam diri saya."
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Ketika saya berdoa demikian
dengan segenap keikhlasan, roh
kesedihan yang amat kuat men-
cengkam diri saya . . .. Dalam
roh, yang saya ketahui bukan
roh saya sendiri, saya mena-
ngis sekeras-kerasnya sebab Allah
tidak dikasihi dan dimuliakan
padahal Dia begitu layak dihor-
mati.

Penolong Ilahi

Setelah mengalami perasaan tadi maka datanglah pe-
rasaan kegembiraan dan kebebasan yang amat indah.
Saya merasa seperti dalam ribaan kasih Allah dan
bebas dari segala sesuatu yang mengikat saya. Saya
tertawa karena kegembiraan itu - mentertawakan
keragu-raguan dan ketakutan saya, mentertawakan
musuh-musuh jiwa saya dan tertawa gembira karena
kemenangan atas tiap perasaan kuatir yang pernah
menyerang diri saya.

Untuk waktu yang lama Roh mengajar saya memuji Dia
untuk kesucianNya, keadilanNya, kebesaranNya, dan
untuk kebaikanNya. Kemudian Dia mengajar saya ten-
tang keinginan hatiNya akan kedatangan kerajaanNya.
Oh! Kalau saja kita tahu bagaimana Roh merindukan
Kristus dimahkotai sebagai Raja.

Pelajaran selanjutnya yang diajarkanNya kepada saya
adalah keinginan Allah yang mutlak agar kehendakNya
terjadi di bumi seperti di surga. Dia mulai berhubungan
dengan saya secara pribadi. Dia menunjukkan bahwa
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semua anggota tubuh saya, segenap diri saya, telah
dijadikan untuk kemuliaanNya.

Selama ini Kuasa yang hebat telah ada pada tubuh
saya. . .. Kuasa yang cerdas . . .. Kuasa yang tak ter-
batas, namun dapat dikendalikan oleh kehendak saya,
dan keinginanNya tak akan tercapai bila kehendak
saya tidak mau bekerja sama.

Kemudian Dia menjadikannya jelas sekali bagi saya bah-
wa Dia mengharapkan agar saya mempergunakan perca-
kapan saya untuk memuliakan Kris-
tus. Dia ingin saya menyerahkan
hidup saya untuk memuliakan
Kristus sebagai Anak Domba Allah
yang menghapus dosa dunia . . . .
Penyembuh . . . . Pembaptis dalam
Roh dan api . . .. Raja yang akan
datang.

Kemudian Dia memberitahu saya bahwa Dia ingin
memiliki lidah saya supaya dapat berbicara menurut
ucapan-ucapan yang diberikanNya. Pada waktu saya
menyerahkan lidah saya kepadaNya Dia berbicara
melalui saya dalam bahasa yang tidak saya kenal atau
mengerti. Mengapa? Saya tidak dapat mengatakannya.
Saya hanya tahu, bahwa Roh Kudus, telah memper-
gunakan lidah saya untuk mengucapkan rahasia-rahasia
kepada Allah. Itulah yang seharusnya, sebab Dialah
yang harus memeteraikan pemenuhan dan pengisian
tubuh saya dengan menguasai lidah saya dan menyem-
bah Allah menurut ucapan yang diberikanNya, dalam
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bahasa yang dengan kekuatan sendiri tak akan dapat
saya ucapkan.

Allah, yang membuat dua helai daun tidak persis sama,
akan memenuhi saudara dengan Roh Kudus menurut cara
yang dipilihNya. Beberapa orang dipenuhi Roh segera sete-
lah mereka bertobat. Yang lain berdoa lama sebelum
menerima. Beberapa orang dibaptiskan dalam Roh ketika
sedang berlutut. Yang lain ketika sedang duduk atau ber·
diri. Beberapa orang ketika dalam kelompok doa di rumah.
Ada pula pada waktu sedang menyanyi, membaca Alkitab,
atau sedang melaksanakan pekerjaan mereka, ketika tiba-
tiba kasih yang besar untuk Allah melimpah dalam diri
mereka dan mereka menggelora memuji Dia dan dipenuhi
Roh Kudus.

Mungkin saudara telah dipenuhi Roh
tetapi sekarang tidak sepenuh seperti yang ,.-;-a
saudara inginkan. Berbuatlah seperti yang ".JIII'

mula: Izinkanlah Dia memenuhi saudara ~ s
lagi sampai melimpah. "Berusahalah agar )
tetap dipenuhi Roh."

~~~::?
-~ - _:s-'

Bila saudara melihat bagaimana orang-orang lain dipe-
nuhi Roh Kudus, saudara akan menyadari bahwa Allah tak
pilih kasih. Apa yang diperbuatNya untuk orang lain, akan
diperbuatNya juga untuk saudara. Sudah berapa lama sau-
dara bertobat, di mana saudara sekarang dan apa yang se-
dang saudara kerjakan tidaklah penting. Yang penting
adalah sikap pikiran, kelaparan dan dahaga saudara akan
Allah, kerelaan untuk patuh padaNya, dan iman saudara
bahwa Dia akan menepati janjiNya. Berserahlah kepadaNya
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dan mohonlah Dia memenuhi saudara sekarang juga di tem-
pat saudara saat ini.

Kiranya Allah memberkati saudara bila saudara melak-
sanakan apa yang telah saudara pelajari. Kami berdoa
begini bagi saudara:

Kolose 1:9·11. " ... Kami meminta, supaya kamu
menerima segala hikmat dan pengertian yang benar,
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
sehingga hidupmu layak di hadapanNya serta berkenan
kepadaNya dalam segala hal, dan kamu memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam
pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan
dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaanNya."

Kini saudara sudah siap untuk mengisi bagian terakhir
dari Catatan Siswa untuk Pelajaran 4 - 6. Ulangilah pelajar-
an-pelajaran ini kemudian ikutilah petunjuk dalam Catatan
Siswa. Ketika mengirim catatan siswa kepada pengasuh,
mintalah keterangan tentang kursus yang berikut.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Berdoa sekarang. Kutiplah janji-janji yang sau-
dara ingat. Ucaplah syukur kepada Allah untuk
semuanya. Ucapkan syukur atas pengiriman
RohNya. Undanglah Roh dan berserahlah ke-
padaNya.

Cocokkan Jawaban Saudara

4. pikiran, perasaan, kehendak dan tubuh.
Isilah Catatan Siswa saudara untuk pelajaran 6.
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DISARANKAN UNTUK PEMBACAAN SELANJUTNYA

Kita telah menunjukkan apa yang sedang dikerjakan Allah di ber-
bagai-bagai gereja (baik Protestan maupun Katolik). Bagi barangsiapa
yang menginginkan penerangan lebih jauh dari sumbernya mengenai
pokok ini kami mencantumkan dalam daftar ini sejumlah judul buku
yang ditulis oleh orang-orang di gereja itu. Kita tidak menyetujui se-
mua segi-segi doktrin mereka namun kita dapat memuji Allah atas kl!'
bangunan rohani dan pembaharuan kharismatik yang mereka lukiskan.
Buku-buku lain yang didaftarkan di sini adalah tentang oknum serta
pekerjaan Roh Kudus. Para penerbitnya berada di A.S. kecuali
beberapa lain yang disebut.

Bennett, Dennis. Nine O'Clock in the Morning. Plainfield, New
Jersey: Logos International 1970.

Bennett, Dennis dan Rita. The Holy Spirit and You. Plainfield New
Jersey: Logos International 1971.

Christenson, Larry. Speaking in Tongues. Minneapolis, Minnesota
Bethany Fellowship, Inc. 1968.

Ervin, Howard M. These Are Not Drunken As Ye Suppose. Plainfield,
New Jersey: Logos International 1968.

Gee, Donald. Conceming Spiritual Gifts. Springfield, Missouri:
Gospel Publishing House, edition 1972.

Gunstone, John. The Charismatic Prayer Group: A Handbook
London, England: Hodder and Stoughton, 1975.

Harris, Ralph. Spoken by the Spirit. Springfield, Missouri: Gospel
Publishing House.

Horton, Stanley M. What the Bible Says About the Holy Spirit
Springfield, Missouri: Gospel Publishing House, 1976.

Ranaghan, Kevin and Dorothy. Catholic Pentecostals. New York:
Pau list Press, 1969.

Riggs, Ralph M. The Spirit Himself. Springfield, Missouri: Gospel
Publishing House, 1949.

Sherrill, John L. They Speak With Other Tongues. New York:
McGraw-Hill 1964.

Stiles, J.E. The Gift of the Holy Spirit. Old Tappan, New Jersey:
Flemming H. Revell Company, reprint 1971.
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