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 tersesat, untuk mengorbankan tenaga dan waktu, untuk meratap dan untuk mendoakan orang-orang yang terhilang. Hanya Roh Allah yang dapat menaruh rasa kasih yang sedemikian dalam hati kita.
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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 mempunyai 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 dalam Roh Kudus", memasuki tempat yang mahasuci, serta
bersekutu dengan Allah dalam mendoakan orang lain.
Akhirnya, Roh Kudus datang supaya kita dapat melakukan 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
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, I ;
penciptaan dunia. Roh Kehidupan-0lah yang membawa hidup ke bumi
, ,
ini. KekuasaanNya untuk memberi
oi"
hidup adalah kekuasaan yang menciptakan hukum bagi fungsi-fungsi
.I""h..
alam. Sahabat saudara, Roh Kehi- .J
'V'\I\O
dupan mengerjakan mujizat kehi...."
dupan dan kelahiran yang membawa saudara ke dunia melalui hukum-hukum alam ini.

U

ir

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

Yang Harus Saudara Kerjakan
~

1
2

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-ketegangan 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 menyembuhkan kanker, kusta, penyakit jantung, dan segala penyakit lain di bumi ini? Bahkan, siapakah yang dapat menghidupkan kembali orang mati? Sahabat saudara, Roh Kehidupan! Dia, yang menciptakan tubuh kitalah yang mengetahui bagaimana membuat tubuh itu sehat kembali.
Roh menyembuhkan
dengan berbagai-bagai cara. Banyak orang disembuhkan ketika mereka menerima Yesus
sebagai Juruselamat, yang lain, ketika mereka dibaptiskan
dalam air atau dalam Roh Kudus. Banyak orang disembuhkan seketika pada waktu mereka didoakan; sebagian lagi,
berangsur-angsur.
Beberapa orang disembuhkan
ketika
sedang membaca Alkitab; yang lain, ketika sedang mengikuti 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 kekuatanNya 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 orangorang 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 membutuhkannya.
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 Kudus untuk menggantikanNya. Roh Kudus memenuhi orangorang 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 diadakan 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 mulamula 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 memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang
seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan
mujizat .... "

t

~

[
I
I
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Dewasa ini, banyak orang Kristen mengakui bahwa apa
yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam Gereja yang mulamula 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 melaksanakan karunia-karuniaNya melalui mereka dan Dia melak sanakanN ya. Akibatnya, banyak orang menerima kesembuhan
oleh kuasa Roh Kudus sebagai jawaban atas doa mereka.
Yakobus menunjukkan kepada kita cara untuk menerima kesembuhan. Kita harus minta penatua jemaat mendoakan kita. Tugas ini mungkin dilakukan oleh pendeta, pemberita 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 dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir
dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan 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 menyembuhkan orang sakit.
Beritahulah
mereka bahwa sekarang ini Dia masih menjawab doa-doa dan menyembuhkan 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 setansetan demi namaKu, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu
akan sembuh."

Yang Harus Saudara Kerjakan

Isilah titik-titik di bawah ini:

3 Menurut janji Kristus di dalam
Markus 16 :17,18,
akan meletakkan
atas orang sakit, dan orang itu akan

4 Apakah

..
nya
.

Roh Kudus masih membuat mujizat

kesembuhan sekarang ini?

..

Penolong Ilahi

34
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 adalah kehidupan
oleh karena kebenaran.
Dan jika Roh
Dia, yang telah membangkitkan
Yesus dari antara orang
mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan
menghidupkan
juga tubuhmu yang fana itu oleh RohNya, 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 disediakan Allah bagi roh saudara. Yesus mati ganti saudara
untuk memberikan hidup kekal itu, dan Roh Kudus membawa hidup kekal itu kepada saudara.
Perubahan yang
dilakukanNya
dalam diri saudara begitu besar sehingga
Yesus menamakannya kelahiran baru. Kita juga menamakannya pembaharuan,
yang menunjukkan
adanya perubahan.
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 pembaharuan saudara adalah:
~ Roh Kudus memimpin saudara kepada Kristus.
Roh Kudus menyiapkan saudara untuk pembaharuan dengan menunjukkan kepada saudara bahwa
saudara seorang berdosa, yang dihukum dengan
I dipisahkan
dari Allah untuk kekal.
t t~1 / / Dia memberitahukan bahwa sauI dara tak dapat menyelamatkan din
.l I / sendiri.
Dia menolong
saudara
untuk mengerti bahwa Yesus mati
'lfl sebagai pengganti saudara.
Dia
II
I
membuat saudara ingin meninggal'I / I I '1/ kan dosa-dosa saudara dan menerima keampunan yang ditawarkan Yesus kepada
saudara.
Dia menjadikan Kristus nyata bagi saudara dan menolong saudara menerima Yesus sebagai Juruselamat saudara.

/
'jl/

~ ~~I

~II~

~ Roh Kudus mematahkan kuasa dosa yang menguasai saudara, mengaruniakan sifat baru dan menjadikan saudara anak Allah.
Roma 8:2. "Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum
maut."
Roma 8:14. "Semua orang, yang dipimpin
adalah anak Allah."

Roh 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 Allah telah menyuruh Roh AnakNya ke dalam hati kita."
Roma 8:15,16. "Sebab' kamu tidak menerima roh perbudakan 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
pengalaman pembaharuan saudara?

8 Jikalau

melukiskan
..

terasa ada yang kurang dalam pengalaman saudara, kembalilah kepada tiga langkah
ini dan berdoalah untuk masing-masing langkah
itu. Mohonlah Roh Kudus melakukan pekerjaanNya di dalam saudara.
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Kesehatan rohani
I Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan
tubuhmu terpelihara sempurna.
Saudara memberi makan, memberi pakaian, dan memelihara 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 menolong 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 orangorang 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 orangorang yang sekarang menerima baptisan Roh Kudus mengalami 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 kesaksian 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 Kristus 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
10

Hafalkan Yohanes 14:26.
Pikirkan tentang sikap saudara sendiri terhadap
pembacaan Alkitab.
Apakah saudara benarbenar senang membacanya?
Apakah saudara
suka memahami Alkitab dengan lebih baik?

kepada Allah
11 Bersyukurlah
istimewa untuk berdoa.

atas Alkitab dan hak
Setiap hari sebelum
membaca Alkitab, mohonlah agar Roh Kudus
berbicara kepada saudara melalui Alkitab itu.

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 mereka.
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, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri."

Ketika saudara
masih bayi,
saudara amat tak berdaya.
Tetapi ketika makin besar saudara
makin kuat.
Saudara mempunyai pengalaman-pengalaman
baru
dan belajar mengerjakan
banyak
hal yang sebelumnya
tak dapat
saudara
kerjakan.
Allah juga
mengantar anak-anakNya
ke dalam banyak pengalaman
rohani
yang baru: berkat-berkat,
ujianujian, dan pekerjaan-pekerjaan yang
harus dilakukan untuk Dia. Pengalaman-pengalaman ini akan menolong 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 saudara sebegitu sempurna sehingga seluruh sifat saudara
akan dipenuhi
dengan sifat Allah.
Sifat Allah adalah kasih dan suci.
Jadi jikalau saudara penuh dengan
Roh Kudus, saudara akan penuh dengan kasih dan kesucian.
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Ingatlah akan sebuah karet busa yang kering. Bila saudara 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 menggoncangkan 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, diselimuti, dan dibasuh dengan kasih. Kita begitu terpengaruh 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 baptisan Roh Kudus, ternyata bahwa saya telah diber-
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sihkan, dibangunkan, dan disembuhkan.
Saya mengetahui 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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Penolong Ilahi

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 menolong 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.
3.
4.
13.

Roh Allah, Roh Kehidupan.
Mereka, tangannya, sembuh.
Ya.
kasih, kesucian (dapat juga lain-lainnya)

