
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."
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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.

73

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.



74 Penolong Ilahi

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.
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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.


