
SAUDARA
MEMPUNYAI
PENOLONG

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Roh Kudus adalah Penolong Saudara
Buah Roh Kudus
Berjalan di dalam Roh
Kuasa Roh Kudus di dalam Saudara
Karunia-karunia Roh

Roh Kudus adalah Penolong Saudara

Kini saudara mungkin mengatakan kepada diri sendiri,
"Semuanya ini terlalu sulit bagi saya. Saya tidak tahu apa-
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98 Kehidupan Baru Saudara

kah saya dapat hidup sebagai seorang Kristen ataukah tidak.
Begitu banyak hal yang harus saya perbuat, sehingga saya
bahkan tak dapat mengingat semuanya, apa lagi melakukan-
nya."

Jangan tawar hati; tidaklah sesukar itu, karena Roh Ku-
dus telah datang menjadi Penolong Saudara. Kehidupan
Kristen bukan merupakan serangkaian peraturan-peraturan
yang harus saudara penuhi, juga tidak bergantung pada
usaha saudara untuk menjadi baik. Kehidupan itu adalah
menerima apa yang telah diperbuat Allah bagi saudara,
dengan memperkenankan Roh Kudus tinggal dalam diri
saudara dan bekerja seturut kehendakNya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1. Siapakah Penolong yang telah diutus Allah un-
tuk menyertai saudara sepanjang waktu?

a) seorang pastor
.... b) seorang pendeta
.... e) Roh Kudus

2. Kehidupan Kristen adalah
a) serangkaian peraturan-peraturan yang

harus saudara taati.
b) bersusah payah untuk menjadi baik.
e) berusaha menjadi seperti Kristus.
d) memperkenankan Roh Kudus tinggal

dalam diri saudara dan bekerja seturut
kehendakNya.

Jawaban: 1. e) Roh Kudus. 2. d) memperke-
nankan Roh Kudus tinggal dalam diri saudara
dan bekerja seturut kehendakNya.
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Roh Kudus dapat hadir di mana-mana pada saat yang
sama. Waktu Yesus ada di dunia, Ia hanya dapat berada di
satu tempat pada suatu waktu. Ketika Ia kembali ke surga,
Ia mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai semua orang
Kristen. Roh itu tinggal di dalam kita, memimpin kita,
dan menolong kita dalam persoalan-persoalan kita.

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia me-
nyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Tetapi Penghibur,
yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam
namaKu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu
kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah Kukatakan kepadamu. Yohanes 14:16,26.

Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Roh Kudus telah datang untuk menyertai
a) semua orang Kristen selalu.

.... b) beberapa orang Kristen.

Jawaban: 3. a) semua orang Kristen selalu.
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Buah Roh Kudus

Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara menge-
luarkan hasil-hasil yang dinamakan buah Roh. Ia memberi-
kan saudara keinginan untuk berbuat yang baik, dan kemu-
dian Ia memberikan saudara kekuatan untuk melakukan-
nya. Pada waktu saudara memperkenankan Dia memimpin
dan menolong dengan cara ini, Ia memperkembangkan di
dalam saudara suatu perangai Kristen yang indah. Segala
sikap yang baik, perkataan dan perbuatan saudara adalah
bagaikan buah-buah yang lezat. Keluarga dan teman-teman
saudara akan merasa senang dengan saudara, tetapi terutama
buah-buah Roh ini akan menyenangkan Bapa yang di surga.

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejah-
tera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kele-
mahlembutan, penguasaan diri. Galatia 5:22,23.
Dalam hal inilah BapaKu dipermuliakan, yaitu jika
kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu ada-
Iah murid-muridKu. Yohanes 15:8.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4. "Buah Roh" menunjuk kepada
a) jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam ke-

baktian-kebaktian pekabaran Injil.
b) sifat-sifat baik yang dihasilkan Roh Ku-

dus dalam perangai kita.

5. Hafalkan Galatia 5:22,23.
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Jawaban: 4. b) sifat-sifat baik yang dihasilkan
Roh Kudus dalam perangai kita.

Berjalan di dalam Roh

Adalah wajar bila kita ingin berbuat menurut kehendak
diri sendiri. Demikianlah sifat manusia. Kita ingin berbuat
sesuka hati, bukannya berbuat apa yang kita tahu harus kita
buat. Inilah sebabnya kita perlu mendengarkan bisikan Roh
Kudus waktu Ia mengajak kita untuk melakukan kehendak
Allah, dan menunjukkan jalannya kepada kita.

Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah
hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5:16,25.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6. Perkataan "maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging" dalam Galatia 5:16, berarti

a) saudara tidak akan mendapat apa yang
saudara perlu.

b) saudara akan menjalani hidup yang me-
ngecewakan.

c) saudara akan mendapat kemenangan
atas keinginan untuk berbuat menurut
kehendak saudara sendiri.
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Jawaban: 6. c) saudara akan mendapat keme-
nangan atas keinginan untuk berbuat menurut
kehendak saudara sendiri.

Roh Allah akan memimpin dan menguatkan saudara,
tetapi Ia tak akan mendukung saudara sepanjang jalan ke
surga. Saudara harus berjalan dengan kedua belah kakimu
sendiri. Saudara harus bekerja sama dengan Roh Kudus dan
mengijinkan Dia memimpin saudara. Inilah yang kadang-
kadang Alkitab namakan berjalan di dalam Roh. Saudara
sudah berbuat ini sewaktu saudara membaca Alkitab dan
mempraktekkan apa yang diajarkannya.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7. Berjalan dengan pimpinan Roh berarti

a) senantiasa hidup di dalam sukacita yang
meluap-luap.

b) menurut pimpinan Roh Kudus dalam
hidup sehari-hari.

Jawaban: 7. b) menurut pimpinan Roh Kudus
dalam hidup sehari-hari.
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Kuasa Roh Kudus di dalam Saudara

Yesus mengetahui bahwa para pengikutNya akan me-
merlukan kuasa yang lebih besar dari pada kuasa mereka
sendiri untuk melakukan pekerjaan yang harus diperbuat
bagi Allah. Karena itu Ia menyuruh mereka menunggu hing-
ga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus agar menerima
kuasa untuk menjadikan saksi-saksiNyadi seluruh dunia.

Menantikan janji Bapa, yang - demikian kataNya -
"telah kamu dengar dari padaKu. 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 Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung
bumi. Kisah para Rasul 1:4,5,8.

Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus:

Ialah akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan
dengan api. Lukas 3:16.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. Bacalah Kisah para Rasull:4,5,8 tiga kali.

9. Yohanes berkata bahwa Yesus akan membap-
tis.

a) dengan air untuk pertobatan.
.... b) dengan Roh Kudus dan dengan api.
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~
p Jawaban: 9. b) dengan Roh Kudus dan dengan

api.

Kitab Kisah para Rasul memberikan kepada kita kisah
yang mengharukan hati tentang caranya Allah memenuhi
janji ini pada Hari Pentakosta dan tentang akibat-akibat
selanjutnya yang mengherankan.

Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mere-
ka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti
yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang
Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong
langit . . .. Mereka semua tercengang-cengang dan he-
ran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang ber-
kata-kata itu orang Galilea? ... kita mendengar mere-
ka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang per'
buatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah
para Rasul 2:4,5,7,11.

Baptisan dalam Roh Kudus ini, atau kepenuhan Roh
Kudus, juga dinamakan pengalaman Pentakosta karena per-
tama-tama terjadi pada Hari Pentakosta. Bila seseorang ber-
bicara di dalam kuasa Roh Kudus sambil mempergunakan
suatu bahasa yang tidak dikenalnya, kadang-kadang kita
menamakannya glossalalia. Perkataan Yunani ini berarti
berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Kita juga mena-
makannya pengalaman kharismatik, dari perkataan charisma
yang berarti karunia. Ini berarti bahwa berkata-kata dengan
berbagai-bagai bahasa merupakan suatu karunia Roh Kudus
dan suatu pengalaman yang ajaib.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

10. Baptisan dalam Roh Kudus disebut
a) baptisan ke dalam tubuh Kristus.
b) baptisan dengan diselamkan.
c) pengalaman Pentakosta.

11. Berkata-kata dalam bahasa asing di bawah
kuasa Roh Kudus disebut

a) glossalalia, atau berkata-kata dengan
berbagai-bagaibahasa.

b) kemahiran berbahasa asing.

Jawaban: 10. c) pengalaman Pentakosta. 11. a)
glossalalia, atau berkata-kata dengan berbagai-
bagai bahasa.

Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memberi kita
kuasa. Kuasa ini adalah untuk dua maksud:

• Menolong kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada
orang lain.

• Menolong kita untuk berdoa dengan lebih efektif.
Pada waktu orang-orang Kristen bersaksi dan berdoa de-

ngan kuasa Roh Kudus, terjadilah hal-hal yang mengheran-
kan sebagai jawaban atas doa, dan banyak jiwa berpaling
kepada Tuhan.
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Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul
itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mere-
ka, . . . Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Kisah para Rasul
2:14,41.

Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka
memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah para
RasuI4:31.

~
~ Yang Harus Saudara Kerjakan

'i\.Maksud utama dari baptisan Roh Kudus ada-
lah untuk memberi orang-orang Kristen kuasa
untuk

a) bersaksi bagi Kristus dan berdoa de-
ngan efektif.

b) memberi kesan pada orang lain ten-
tang kerohanian mereka.

c) membuat mujizat.

Jawaban: 12. a) bersaksi bagi Kristus dan berdoa
dengan efektif.

Kuasa yang sama ini adalah untuk orang-orang Kristen
pada zaman sekarang. Sejak permulaan abad keduapuluh,
beberapa juta orang dalam gereja-gereja dari berbagai-bagai
aliran di seluruh dunia, telah menerima pengalaman Penta-
kosta ini dalam suatu baptisan kuasa.
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Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masingmem-
beri 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, yai-
tu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah
kita. Kisah para Rasul 2:38,39.

Yang Harus Saudara Kerjakan

13. Apakah saudara menginginkan kuasa Roh Ku-
dus ini dalam kehidupanmu? Ingin-
kah saudara agar api Allah bernyala-nyala da-
lam jiwamu supaya mudah untuk mencerita-
kan kepada yang lain tentang Tuhan? ..
Apakah saudara ingin berdoa lebih efektif?
.......... Pengalaman Pentakosta yang indah ini
adalah untuk saudara. Mohonlah kepada Al-
lah untuk membaptis saudara dengan Roh
Kudus.

Karunia-karunia Roh

Kristus ingin agar GerejaNya penuh dengan kuasa rohani,
karena itu Roh Kudus memberikan karunia-karunia dan
kesanggupan-kesanggupan istimewa kepada berbagai-bagai
anggotanya. Dengan cara demikian masing-masinganggota
dapat mempunyai bagian dalam pekerjaan dan pertumbuhan
Gereja.
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Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Tetapi kepada
tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk ke-
pentingan bersama.... yang memberikan karunia ke-
pada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dike-
hendakinya. I Korintus 12:4,7,11.

Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Karunia-karunia Roh Kudus adalah untuk
a) rasul-rasul dari Jemaat yang Mula-

mula saja.
b) para pendeta saja.

.... c) anggota-anggota gereja pada zaman se-
karang.

15. Berdoalah agar Allah melanjutkan kebangunan
rohani Pentakosta di seluruh dunia.

16. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan karu-
nia-karuniaNya kepada anggota-anggota di
gereja saudara.

17. Sekarang isilah "Catatan Siswa" untuk Pela-
jaran 7.

Jawaban: 14. c) anggota-anggota gereja pada za-
man sekarang.




