
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
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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.



Saudara Mempunyai Sahabat - Roh Kudus 11

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 ... "



Saudara Mempunyai Sahabat - Roh Kudus 17

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.
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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.


