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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 menandai 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 - perasaan akan kehadiran dan kasih Allah begitu kuat sehingga
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saya dapat ingat saat itu saya duduk dalam ruang kebaktian
dengan hanya tertawa gembira selama setengah jam merasakan kasih Allah."
"Saat-saat berdoa adalah saat-saat yang paling berbahagia
bagi saya. Saya menyadari kegembiraan berdoa . . .. Memuji 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. Sekarang, 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 Kudus 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.
Dipergunakan 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 menyenangkan? Apakah saudara merasa Allah berada di dekat
saudara bila saudara berdoa? Apakah doa-doa saudara terjawab? 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 menjawab. Dia memakai Firman Allah untuk mengajar saudara
berdoa. Alkitab memberitahukan apa yang harus saudara
doakan, bagaimana harus berdoa, dan apa yang harus diharapkan. Roh menjadikan janji-janji Allah nyata bagi saudara dan menolong saudara menuntut janji-janji itu.
Doa adalah percakapan dengan Allah. Doa dapat diutarakan 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:

lt-"

1. Menyembah Allah
2. Mengakui kesalahan saudara
3. Memohon apa yang saudara
inginkan

E

~
"• ..,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
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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-kadang
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 menyembah 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 katakata. Saya menangis dengan gembira dan kasih.
Inginkah saudara menjadikan
penyembahan
sebagai
bagian dari hidup saudara sehari-hari? Saudara dapat melakukannya dengan bekerja bersama Roh Kudus dalam lima
cara ini:
~

If

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

,,,

menghargai Allah.

~~

,~

t -:~ ~
~~

~

Perhatikanlah. doa-doa di dalam Alkitab.
lah contoh doa bagi saudara.

Itu ada-

~

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 dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadaNya dan pujilah namaNya!"

r)

Nyanyikan nyanyian penyembahan dan syukur. Menyanyilah kepada Allah di rumah atau di gereja. Pikirkan arti kata-kata nyanyian itu sementara menyanyi. 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 dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap
hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam 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 mereka 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 ditujukan kepada Allah. Kemudian pilihlah sebuah
nyanyian penyembahan dan nyanyikanlah untuk
Allah.

5 Tulislah

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 mengena dinding dan tidak dapat sampai kepada Allah? Roh
Kudus ingin menolong saudara menghindari segala sesuatu
yang menghalangi doa saudara. Pikirkan bagaimana tindakan seorang anak yang membangkang terhadap bapanya. Senangkah 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 diyakinkan 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 sendiri. Sebab itu Roh Kudus menolong kita dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Dia menunjukkan kepada kita betapa mengerrkan 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. Berbulanbulan para utusan Injil Presbyterian dan Methodis mengadakan 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
gereja Ping 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 perasaan yang sedang melanda hadirin. Dia berusaha beberapa kali, tetapi sia-sia,dan dengan tercengang dia sadar
ada Oknum lain yang memimpin pertemuan itu. *
Setelah peristiwa ini, gereja induk di Ping Yang mengharapkan berkat istimewa selama berdoa seminggu, tetapi
mula-mula nampaknya doa-doa mereka tidak terjawab. Pada malam terakhir, seribu lima ratus (1500) orang yang hadir terkejut ketika pemimpin gereja, Elder Keel, berdiri tegak 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.
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ruskan harta peninggalannya.
Tetapi dalam mengurusnya
dia telah mengambil sejumlah besar uang untuk dirinya sendiri. 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. Tempelakan 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 bertobat yang ada hubungannya dengan gereja pusat Ping
Yang. Jelaslah bahwa kebangunan rohani belum berhenti sampai tahun 1910, sebab dalam bulan Oktober
tahun itu dalam waktu satu minggu 4.000 orang dibaptiskan. *
Dalam abad keduapuluh ini apa
Yang juga telah berulang kali terjadi
seluruh dunia.
Apabila orang-orang
Roh Kudus menilik jiwa-jiwa mereka,
hal-hal yang menghalangi terjadinya

* When the Spirit'«

Fire Swept Korea.

yang terjadi di Ping
di berbagai gereja di
Kristen mengizinkan
Dia akan menyatakan
kebangunan rohani.
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Bila orang-orang Kristen mengakui dosa mereka dan memperbaiki hidup mereka dengan Allah dan sesama manusia,
Allah dapat memakai mereka untuk kemuliaanNya.
Kebangunan rohani datang. Doa-doa terjawab. Jiwa-jiwa diselamatkan.
II Tawarikh 7:14. "UmatKu, yang atasnya namaKu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahKu,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku
akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. "
I Yohanes 1 :8,9. "Jika kita berkata, bahwa kita tidak
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 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 kusadari. 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-pikiranku; 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, ataukah 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 menunjukkan kesalahan-kesalahan
saudara.
Mohonlah
pengampunan dan pertolonganNya.
Kerjakanlah 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 mengingatkan saudara agar berdoa bagi orang lain serta kebutuhankebutuhannya. Dia mengaruniai saudara iman untuk percaya bahwa Allah akan mengaruniakan apa yang saudara
pohonkan.
Roma 8:15. "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!'"
Filipi 4:6. "Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur."
Tetapi kadang-kadang malah saudara sendiri tidak tahu
apa yang saudara butuhkan. Mungkin saudara akan memohon 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 saudara. 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, mendatangkan kebangunan rohani, menyembuhkan orang sakit,
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menyelesaikan persoalan, dan menyediakan
kebutuhan-kebutuhan.
Kepada saudara Allah memberi
tanggung jawab untuk berdoa bagi
keluarga, teman-teman, gereja, negara, dan dunia saudara. Cara saudara berdoa mempengaruhi pekerjaan Allah di seluruh dunia.

- ALLAH

-

Roh Kudus mungkin mendesak saudara untuk mendoakan orang tertentu tanpa memberitahukan apa yang sedang
dibutuhkannya.
Mungkin orang itu sakit keras atau dalam
bahaya maut, atau menghadapi pencobaan yang mengerikan. 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 ber7
~
nama Alva Walker yang setengah
~
dunia jauhnya, sedang menderita
..,
demam 'yang hebat sehingga hampir
v
mati. Sementara saudaranya di dalam Kristus yang tak dikenalnya
berdoa, dia tertidur dan ketika bangun 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 permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang
kudus."

,
9

Yang Harus Saudara Kerjakan

Hafalkan Filipi 4:6; Efesus 6:18.

orang-orang yang
10 Doakan
kursus Penolong Ilahi.

sedang mengikuti
Doakanlah temanteman 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 kebutuhan yang Roh menyadarkan saudara ketika Dia membimbing pikiran dan perasaan saudara. Doa itu merupakan
curahan isi hati saudara yang amat mendesak. Roh memintakan 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.
dalam kelemahan
sebenarnya harus
dak Allah, berdoa

"Demikian juga Roh membantu kita
kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana
berdoa; ... Ia, sesuai dengan kehenuntuk orang-orang kudus."

Kadang-kadang Roh Kudus mungkin ingin berdoa melalui 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 mengetahuinya. 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 mengizinkan 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 dengan 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 menggembirakan dalam bekerja dengan Dia. Izinkan" lah Roh Kudus membimbing
saudara,
mengajar saudara berdoa,
dan berdoa
melalui saudara.
Saudara akan menyaksikan jawaban-jawaban
doa yang indah
bila saudara menerima pelayanan ini.
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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 menjadikan 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 mengijinkari 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-kesalahan, memohon apa yang diinginkan
6. kesalahan-kesalahan

mereka

