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Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

• Orang-orang lain Sedang Dipenuhi

• Sambutlah Roh Kudus

• Percaya dan Terimalah
• Berserahlah kepada Roh Kudus

RENUNGAN

Orang yang mencari Allah harus yakin bahwa penga-
laman kepenuhan Roh benar-benar dapat terjadi. Tak seo-
rangpun dapat dipenuhi, sebelum dia yakin bahwa kepe-
nuhan Roh adalah sebagian dari seluruh rencana Allah; bu-
kannya tambahan, tetapi pekerjaan Allah secara rohani dan
wajar, yang berdasarkan atas dan tumbuh dari pekerjaan
Kristus dalam penebusan. Dia harus percaya bahwa seluruh-
nya adalah normal dan betul. Sebelum dia diyakinkan
demikian saya menyarankan agar untuk beberapa lama dia
berpuasa, berdoa serta merenungkan ayat-ayat Alkitab.
Iman berasal dari Firman Allah.

95



96 Penolong Ilahi

Setelah seseorang yakin bahwa dia dapat dipenuhi de-
ngan Roh, dia harus ingin dipenuhi. Kepada orang yang ter-
tarik saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini: Pastikah
saudara ingin dipenuhi oleh Satu Roh, yang meskipun Dia
itu suci, baik, bijaksana, dan pengasih, Ia menuntut menjadi
Tuhah atas kehidupan saudara? Sungguhkah saudara ingin
diri saudara dikuasai oleh Dia Yang menuntut ketaatan ter-
hadap Sabda AUah yang tertulis, Yang tidak akan membiar-
kan setiap dosa dalam hidup saudara: cinta diri sendiri,
memuaskan nafsu diri? Yang tidak mengizinkan saudara
bersifat sombong, membual atau berlagak? Yang akan
menentukan arah hidup saudara dan Yang akan memegang
kedaulatan untuk menguji serta menjadikan saudara patuh?
Yang akan membuang dari saudara banyak hal yang sau-
dara cintai yang tanpa saudara ketahui sebenamya hal itu
merugikan jiwa saudara?

Jika saudara tidak dapat menjawab "ya" dengan tegas
terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas maka saudara tidak
ingin dipenuhi. . Mungkin saudara menginginkan perasaan
yang menggetarkan atau kemenangan atau kuasa tetapi sau-
dara tidak sungguh-sungguh ingin dipenuhi dengan Roh.

- Disarikan dari buku Keys to the Deeper Life, oleh A.W.
Tozer, of the Christian and Missionary Alliance. Hak cipta
1957 pada Sunday Magazine, Inc. Zondervan Publishing
House, Grand Rapids, Michigan. Dipergunakan dengan izin.

ORANG-ORANG LAIN SEDANG DIPENUHI

Tahukah saudara bahwa sekarang Allah sedang "mencu-
rahkan RohNya ke atas. segala manusia" bahkan lebih dari
pada Hari Pentakosta? Nubuat nabi Yoel sebagian sudah
digenapi pada waktu itu, lebih-lebih lagi sekarang.
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Kisah para Rasul 2:17. "Akan terjadi pada hari-
hari terakhir - demikianlah firman Allah - bahwa
Aku akan mencurahkan RohKu ke atas semua ma-
nusia. "

Antara tahun 300 sampai 1900
. sesudah Kristus, beberapa orang

secara pribadi maupun kelompok
langsung dibaptiskan dalam Roh
Kudus. Augustinus Xaverius, go-
longan Walden, Zinzendorf, Finney,
dan banyak orang Methodis dan
Quaker yang dahulu menerima
pengalaman pentakosta dan kuasa.

Dalam tahun 1900 Allah mulai mencurahkan RohNya
kepada anak-anakNya di seluruh dunia. Sejak itu sampai
sekarang kebangunan rohani pentakosta telah tumbuh.
Gereja Pentakosta di seluruh dunia dewasa ini beranggota-
kan lebih dari 15.000.000 orang. Dan tak seorangpun yang
tahu berapa ribu orang telah dipenuhi Roh baru-baru ini
dalam gereja Methodis, Baptis, Presbyterian, Katolik, Epis-
kopal, dan gereja-gereja lain.

Siapakah yang sedang dipenuhi Roh? Orang yang haus
dan lapar akan Allah. Banyak orang yang berpuasa agar bisa
berdoa lebih lama. Kelaparan jiwa lebih penting dari pada
kelaparan tubuh.

Mazmur 42:3. "Jiwaku haus kepada Allah, kepada
Allah yang hidup."
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Yohanes 7:37-39. " ... Yesus berdiri dan berseru: 'Ba-
rangsiapa haus, baiklah ia datang kepadaKu dan minum!
Barangsiapa percaya kepadaKu, seperti yang dikatakan
oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir
aliran-aliran air hidup.' Yang dimaksudkanNya ialah
Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya
kepadaNya .... "

Roh Kudus sedang memenuhi orang-orang yang mengi-
nginkan Dia mengendalikan hidup mereka. Mereka menye-
rahkan pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuhnya sehingga
Allah dapat mempergunakan mereka menurut kehendak-
Nya.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Hafalkan Kisah para Rasul 2: 17 .

SAMBUTLAH ROH KUDUS

Apakah yang saudara lakukan bila
saudara tahu bahwa seorang sahabat akan
mengunjungi saudara? Saudara akan
membersihkan rumah dan bersiap-siap
menyambutnya. Sahabat saudara, yakni
Roh Kudus, ingin datang dan memenuhi
saudara. Jenderal William Booth, pendiri
Bala Keselamatan, menulis:

Sebelum berlutut untuk menerima Baptisan Api ..
usahakan supaya jiwa saudara selaras dengan kehen-
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Idak dan tujuan Roh Kudus yang saudara cari itu.
Usahakanlah supaya saluran-saluran penghubung, yang
dipergunakan untuk menerima baptisan Roh Kudus,
tetap terbuka. Saya mendengar mengenai beberapa
orang . . . yang tidak bisa mendapat air. Berulang-
ulang mereka membuka kran air tetapi tak ada air
yang mengalir . . ., Banyak air dalam tempat per-
sediaan; pipa-pipa, kran-kran dan saluran-saluran peng-
hubung semuanya betul, tetapi tak ada air. Akhirnya,
mereka mencabut pipa itu dan mendapatkan seekor
tikus di dalamnya. Tak ada gunanya membuka kran,
berdoa, menyanyi bahkan percaya bila ada sesuatu
yang saudara tahan atau yang tidak mau saudara laku-
kan - suatu berhala, sesuatu yang karenanya saudara
rasa berdosa, tetapi yang saudara tak mau membuang-
nya, sesuatu dalam pipa . . ., Keluarkanlah; jangan
sampai ada yang tertinggal, buanglah. Hancurkan
semua berhala dan keluarkan semua penghalang dan
penyumbat aliran dalam hidup saudara. Biarlah ada
hubungan bebas antara saudara dan Allah. Biarlah
semuanya hilang, dan sebelum saudara bangkit berdiri
saudara akan dilimpahi ; dunia akan merasakan kuasa
itu dan Allah akan mendapat segala kemuliaan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Bacalah bagian ini sekali lagi. Mohonlah Allah
menunjukkan tiap penghalang dalam hidup sau-
dara.
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PERCAYA DAN TERIMALAH

Saudara menerima baptisan Roh Kudus sama seperti
saudara menerima keselamatan: dengan iman, yaitu, saudara
hanya percaya pada janji Allah dan menerima karunia yang
diberikanNya kepada saudara. Di bawah ini ada beberapa
janji yang akan menolong saudara percaya dan menerima.
Janji-janji itu adalah untuk saudara. Hafalkanlah janji-janji
itu dan sebutlah berulang-ulang. Jikalau saudara menya-
dari kebenaran janji-janji itu, akan mudah bagi saudara
untuk menerima karunia Allah.

Lukas 11:9·13. " ... Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketok-
lah, maka pintu akan dibukakan bagimu . . .. Bapa
manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari
padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu

ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan
kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-
mu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberi-
kan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-
Nya."
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Percayalah pada Allah. Jangan takut untuk memohon.
Dan janganlah takut bila kuasa Roh Kudus datang ke atas
saudara. Allah mengasihi saudara. Saudara adalah anak-
Nya. Dia tak akan memberi seekor ular bila saudara mohon
seekor ikan!

Kisah para Rasul 2:38,39. " ... Bertobatlah dan hen-
daklah kamu masing-masing memberi 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, yaitu sebanyak yang akan di-
panggil oleh Tuhan Allah kita. "

Kisah para Rasul 5:32. " ... Roh Kudus ... dikarunia-
kan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia."

Untuk menerima suatu hadiah saudara hanya harus per-
caya bahwa hadiah itu untuk saudara. Berterimakasihlah
pada si pemberi, dan ulurkan ta- ) ~~
ngan saudara untuk menerimanya! ~ ~
Peganglah dan barang itu menjadi ~: ~
milik saudara. Saudara harus per- '* I ~
caya pada janji Allah dengan cara ' ~
yang sama. Saudara pergi kepada- ~ ~
Nya serta mohon karunia yang ~
telah ditawarkanNya itu. Saudara ~
mengucap syukur pada Allah untuk .,
karunia itu dan menerimanya seba-
gai milik saudara sendiri. Saudara percaya bahwa Roh Kudus
datang untuk memenuhi saudara. Saudara menyerahkan
kepadaNya kehendak saudara sendiri, keinginan dan cita-cita
saudara, serta mengizinkan Dia mengambil tempat utama
dalam hidup saudara. Bila saudara berbuat demikian, Dia
akan memenuhi saudara. Dan saudara akan mengetahuinya.
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Galatia 3:2,14. " ... Adakah kamu telah menerima
Roh karena melakukan . . . atau karena percaya kepada
pemberitaan Injil? ... Oleh iman kita menerima Roh
yang telah dijanjikan itu."

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Hafalkan Kisah para Rasul 2:38,39; Kisah para
Rasul 5 :32; Lukas 11 :9-13. Jadikanlah ayat-
ayat itu milik saudara!

BERSERAHLAH KEPADA ROH KUDUS

Saudara ingin Roh memenuhi saudara supaya Dia dapat
membimbing saudara, berdoa melalui saudara, memberikan
kata-kata bila saudara bersaksi, dan mengaruniai saudara
iman untuk percaya akan kuasaNya yang melakukan muji-
zat. Baptisan Roh adalah langkah pertama untuk hidup
semacam ini. Dalam pembaptisan saudara mengalami
sebagian dari seluruh pekerjaan Roh. Itu bagaikan sebuah
pintu yang saudara lalui untuk masuk ke dalam hidup yang
dipenuhi dan dibimbing oleh Roh. Ketika memasukinya
saudara menyerahkan segenap pikiran, perasaan, kehendak
dan tubuh saudara kepada Roh Kudus.
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Seringkali orang yang berdoa agar dipenuhi mengang-

kat tangannya sebagai tanda penyerahan dan mengundang
Roh untuk menguasainya. Beberapa orang menerima
ketika menyanyikan nyanyian-nyanyian penyerahan.

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Tulislah empat hal yang harus saudara serahkan
kepada Roh Kudus agar supaya Dia melaksana-
kan kehendakNya dalam hidup saudara.

Serahkanlah pikiran saudara

Roh Kudus masuk agar Dia dapat menolong saudara
berdoa dan bersaksi. Sebab itu, saudara dapat mengharap-
kan Dia mengingatkan dalam pikiran saudara hal-hal ter-
tentu untuk saudara doakan atau ucapkan syukur kepada
Allah. Patuhlah pada Roh Kudus. Bila saudara patuh,
Dia akan berdoa melalui saudara dalam bahasa saudara
sendiri atau dalam bahasa yang dipilihNya.

Serahkanlah perasaan saudara

Perasaan adalah bagian dari diri saudara; serahkan hal
itu kepada Roh Kudus. Jikalau sementara berdoa, sau-
dara merasa ingin menangis, janganlah tahan air mata sau-
dara. Biarlah Roh Kudus menghancurkan segala kekerasan



104 Penolong Ilahi

hati, kehendak diri, kesombongan,
keragu-raguan, sifat menentang Al-
lah yang mungkin didapatiNya
dalam diri saudara. Biarlah Dia
menyadarkan saudara dan menyu-
cikan !saudara, mengubah 1 saudara
menurut kehendakNya. Tangisilah
teman-teman maupun orang-orang

yang saudara kasihi yang tersesat dalam dosa, atau berjuta-
juta orang yang belum pernah mendengar Injil. Ini adalah
pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara untuk keselamatan
jiwa-jiwa.

Pada saat Roh Kudus memenuhi saudara, Dia mungkin
mengaruniakan kasih yang sedemikian sehingga saudara
akan menyembah Allah dan memuji Dia dengan seluruh
jiwa saudara. Atau mungkin saudara menjadi begitu bahagia
sehingga saudara merasa ingin tertawa karena gembiranya.
Jangan tahan! Nyatakanlah kasih serta kegembiraan dari
Roh ini!

I Petrus 1 :8. " ... Kamu ber-
gembira karena sukacita yang
mulia dan yang tidak terkata-
kan."

Roma 14:17. "Sebab Kerajaan Allah ... soal kebenar-
an, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus."

Tetapi ingatlah bahwa berkat Allah datang ke atas ber-
macam-macam orang dengan cara yang bermacam-macam
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pula. Beberapa orang tidak mengalami perasaan yang kuat
ketika dipenuhi Roh. Sebab itu, jangan kuatir tentang hal
itu atau berusaha membangkitkan perasaan dalam diri sau-
dara sendiri. Benyamin A. Bauer berkata:

Kuasa Roh Kudus yang ada pada saudara tak dapat diu-
kur secara teliti menurut besarnya perasaan yang sau-
dara miliki, melainkan menurut iman yang ada dalam
diri saudara. Kuasa Roh Kudus mungkin bekerja mela-
lui saudara dengan luar biasa tanpa menimbulkan sedikit
gejala perasaan dalam tubuh jasmani saudara. Tetapi
setiap laki-laki atau wanita yang dipenuhi Roh akan
selalu penuh dengan iman dan kasih.

Serahkanlah kehendak saudara

Saudara telah mengundang Roh Kudus masuk untuk
menguasai seluruh hidup saudara. Janganlah mulai mem-
bantah Dia tentang cara yang dipakaiNya. Janganlah
menuntut suatu pengalaman seperti yang dialami oleh
orang lain. Terimalah apa yang diberikanNya untuk sau-
dara. Beberapa orang menolak kuasa Allah sebab mereka
takut hal itu akan menjadikan mereka kelihatan bodoh.
Tidak apa-apa kalau orang-orang mengecam saudara. Yesus
dan Paulus dikatakan gila dan orang-orang percaya yang
dipenuhi Roh pada hari Pentakosta disangka mabuk. Ting-
galkanlah kehendak sendiri dan izinkan Allah melakukan
kehendakNya.

Serahkanlah tubuh saudara

Sebagaimana jiwa dan perasaan saudara dipenuhi Roh
Kudus, demikianpun tubuh saudara. Saudara telah berdoa
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untuk kuasa Roh Kudus; Dia mungkin mengizinkan saudara
merasakan kuasa itu sehingga saudara akan mengetahui
bahwa kuasa itu memang benar ada.

Secara jasmani orang-orang memberikan bermacam-
macam reaksi terhadap kuasa Roh Kudus sebagaimana yang
diceritakan dalam Alkitab. Musa
gemetar amat sangat. Daniel jatuh
seakan-akan dia meninggal. Daud
menari-nari keriangan di muka
Tabut Tuhan. Orang lumpuh me-
loncat kegirangan setelah disembuh-
kan. Dan 120 orang pada Hari
Pentakosta berbicara dalam ber-
bagai-bagai bahasa ketika Roh Ku-
dus menguasai lidah mereka dan
memberikan kata-kata yang harus
diucapkan.

Alkitab mengatakan bahwa di antara semua anggota
tubuh, lidahlah yang paling sukar dikuasai. Kita cepat
mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan,
dan lambat mengatakan hal-hal yang harus kita katakan.
Jadi, kita serahkan lidah kita kepada Roh Kudus dan me-
mohon Dia menolong kita mempergunakannya untuk
kemuliaan Allah. Dia memberitahukan kepada kita bahwa
Dia telah menerima lidah-lidah itu dengan menguasai dan
mengaruniai kita bahasa baru yang kita pakai untuk berdoa
dan memuji Allah.

Pekerjaan Roh Kudus ini diterima dalam beberapa cara.
Beberapa orang tiba-tiba berbicara dengan lancar dalam ber-
bagai bahasa tanpa kesukaran, pergumulan, atau keragu-
raguan. Mereka hanya menyerahkan alat suara mereka
kepada Roh Kudus.
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Ada orang yang sedikit demi sedikit menyerah kepada
kuasa Roh. Sebagian orang gagapdan berusaha untuk tetap
berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa lain
seperti anak-anak yang sedang belajar bercakap dengan
mengulangi berkali-kali satu atau dua suku kata atau kata-
kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika mereka
belajar untuk berserah kepada Roh pada tiap kali mereka
berdoa, Dia menguasai lidah-lidah mereka dan berbicara
dengan lancar melalui mereka.

Sebagian orang mendapat dorongan yang kuat dari Roh
Kudus untuk mengatakan sepatah kata atau beberapa kata
yang tidak mereka mengerti. Dengan iman mereka mene-
rima bimbingan Roh ini dan mengucapkan kata-kata. Keti-
ka mereka berbuat demikian, Roh Kudus menguasai lidah-
lidah mereka dan mereka mulai berbicara dalam berbagai
bahasa - tidak lagi dalam kata-kata yang keluar dari pikiran
mereka melainkan langsungdengan kuasa Ilahi.

Di bawah ini adalah ringkasan pengalaman Robert W.
Cummings ketika dia menjadi pendeta utusan Presbyterian
di India.

Saya sedang memuji Allah dan berkata, "Kemuliaan
bagiMu, 0 Allah." Tiba-tiba ... Dia seperti berkata,
"Engkau tidak" sungguh-sungguh memuji Aku dan
berdoa untuk kemuliaanKu sebab engkau ingin me-
muliakan Aku, melainkan sebab engkau mengingin-
kan Pembaptisan" . . .. Saya kembali ke kebaktian
itu . . . dan segera mulai berdoa seperti yang diajarkan-
Nya ... "0 Allah! ditinggikan dan dimuliakanlah
Engkau di sini, dalam kebaktian ini, dalam setiap anak-
Mu, dan dalam diri saya."
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Ketika saya berdoa demikian
dengan segenap keikhlasan, roh
kesedihan yang amat kuat men-
cengkam diri saya . . .. Dalam
roh, yang saya ketahui bukan
roh saya sendiri, saya mena-
ngis sekeras-kerasnya sebab Allah
tidak dikasihi dan dimuliakan
padahal Dia begitu layak dihor-
mati.

Penolong Ilahi

Setelah mengalami perasaan tadi maka datanglah pe-
rasaan kegembiraan dan kebebasan yang amat indah.
Saya merasa seperti dalam ribaan kasih Allah dan
bebas dari segala sesuatu yang mengikat saya. Saya
tertawa karena kegembiraan itu - mentertawakan
keragu-raguan dan ketakutan saya, mentertawakan
musuh-musuh jiwa saya dan tertawa gembira karena
kemenangan atas tiap perasaan kuatir yang pernah
menyerang diri saya.

Untuk waktu yang lama Roh mengajar saya memuji Dia
untuk kesucianNya, keadilanNya, kebesaranNya, dan
untuk kebaikanNya. Kemudian Dia mengajar saya ten-
tang keinginan hatiNya akan kedatangan kerajaanNya.
Oh! Kalau saja kita tahu bagaimana Roh merindukan
Kristus dimahkotai sebagai Raja.

Pelajaran selanjutnya yang diajarkanNya kepada saya
adalah keinginan Allah yang mutlak agar kehendakNya
terjadi di bumi seperti di surga. Dia mulai berhubungan
dengan saya secara pribadi. Dia menunjukkan bahwa
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semua anggota tubuh saya, segenap diri saya, telah
dijadikan untuk kemuliaanNya.

Selama ini Kuasa yang hebat telah ada pada tubuh
saya. . .. Kuasa yang cerdas . . .. Kuasa yang tak ter-
batas, namun dapat dikendalikan oleh kehendak saya,
dan keinginanNya tak akan tercapai bila kehendak
saya tidak mau bekerja sama.

Kemudian Dia menjadikannya jelas sekali bagi saya bah-
wa Dia mengharapkan agar saya mempergunakan perca-
kapan saya untuk memuliakan Kris-
tus. Dia ingin saya menyerahkan
hidup saya untuk memuliakan
Kristus sebagai Anak Domba Allah
yang menghapus dosa dunia . . . .
Penyembuh . . . . Pembaptis dalam
Roh dan api . . .. Raja yang akan
datang.

Kemudian Dia memberitahu saya bahwa Dia ingin
memiliki lidah saya supaya dapat berbicara menurut
ucapan-ucapan yang diberikanNya. Pada waktu saya
menyerahkan lidah saya kepadaNya Dia berbicara
melalui saya dalam bahasa yang tidak saya kenal atau
mengerti. Mengapa? Saya tidak dapat mengatakannya.
Saya hanya tahu, bahwa Roh Kudus, telah memper-
gunakan lidah saya untuk mengucapkan rahasia-rahasia
kepada Allah. Itulah yang seharusnya, sebab Dialah
yang harus memeteraikan pemenuhan dan pengisian
tubuh saya dengan menguasai lidah saya dan menyem-
bah Allah menurut ucapan yang diberikanNya, dalam
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bahasa yang dengan kekuatan sendiri tak akan dapat
saya ucapkan.

Allah, yang membuat dua helai daun tidak persis sama,
akan memenuhi saudara dengan Roh Kudus menurut cara
yang dipilihNya. Beberapa orang dipenuhi Roh segera sete-
lah mereka bertobat. Yang lain berdoa lama sebelum
menerima. Beberapa orang dibaptiskan dalam Roh ketika
sedang berlutut. Yang lain ketika sedang duduk atau ber·
diri. Beberapa orang ketika dalam kelompok doa di rumah.
Ada pula pada waktu sedang menyanyi, membaca Alkitab,
atau sedang melaksanakan pekerjaan mereka, ketika tiba-
tiba kasih yang besar untuk Allah melimpah dalam diri
mereka dan mereka menggelora memuji Dia dan dipenuhi
Roh Kudus.

Mungkin saudara telah dipenuhi Roh
tetapi sekarang tidak sepenuh seperti yang ,.-;-a
saudara inginkan. Berbuatlah seperti yang ".JIII'

mula: Izinkanlah Dia memenuhi saudara ~ s
lagi sampai melimpah. "Berusahalah agar )
tetap dipenuhi Roh."

~~~::?
-~ - _:s-'

Bila saudara melihat bagaimana orang-orang lain dipe-
nuhi Roh Kudus, saudara akan menyadari bahwa Allah tak
pilih kasih. Apa yang diperbuatNya untuk orang lain, akan
diperbuatNya juga untuk saudara. Sudah berapa lama sau-
dara bertobat, di mana saudara sekarang dan apa yang se-
dang saudara kerjakan tidaklah penting. Yang penting
adalah sikap pikiran, kelaparan dan dahaga saudara akan
Allah, kerelaan untuk patuh padaNya, dan iman saudara
bahwa Dia akan menepati janjiNya. Berserahlah kepadaNya
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dan mohonlah Dia memenuhi saudara sekarang juga di tem-
pat saudara saat ini.

Kiranya Allah memberkati saudara bila saudara melak-
sanakan apa yang telah saudara pelajari. Kami berdoa
begini bagi saudara:

Kolose 1:9·11. " ... Kami meminta, supaya kamu
menerima segala hikmat dan pengertian yang benar,
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna,
sehingga hidupmu layak di hadapanNya serta berkenan
kepadaNya dalam segala hal, dan kamu memberi buah
dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam
pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan
dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaanNya."

Kini saudara sudah siap untuk mengisi bagian terakhir
dari Catatan Siswa untuk Pelajaran 4 - 6. Ulangilah pelajar-
an-pelajaran ini kemudian ikutilah petunjuk dalam Catatan
Siswa. Ketika mengirim catatan siswa kepada pengasuh,
mintalah keterangan tentang kursus yang berikut.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Berdoa sekarang. Kutiplah janji-janji yang sau-
dara ingat. Ucaplah syukur kepada Allah untuk
semuanya. Ucapkan syukur atas pengiriman
RohNya. Undanglah Roh dan berserahlah ke-
padaNya.

Cocokkan Jawaban Saudara

4. pikiran, perasaan, kehendak dan tubuh.
Isilah Catatan Siswa saudara untuk pelajaran 6.
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DISARANKAN UNTUK PEMBACAAN SELANJUTNYA

Kita telah menunjukkan apa yang sedang dikerjakan Allah di ber-
bagai-bagai gereja (baik Protestan maupun Katolik). Bagi barangsiapa
yang menginginkan penerangan lebih jauh dari sumbernya mengenai
pokok ini kami mencantumkan dalam daftar ini sejumlah judul buku
yang ditulis oleh orang-orang di gereja itu. Kita tidak menyetujui se-
mua segi-segi doktrin mereka namun kita dapat memuji Allah atas kl!'
bangunan rohani dan pembaharuan kharismatik yang mereka lukiskan.
Buku-buku lain yang didaftarkan di sini adalah tentang oknum serta
pekerjaan Roh Kudus. Para penerbitnya berada di A.S. kecuali
beberapa lain yang disebut.
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