Kehidupan
Yang Dipenuhi
Roh
Hidup yang dipenuhi Roh hendaknya menjadi tujuan setiap orang percaya. Dipenuhi dengan Roh Allah merupakan
langkah berikutnya atau kemajuan yang harus terjadi dalam
pengalaman tiap-tiap orang Kristen .. Kehidupan yang dipenuhi Roh adalah kehidupan yang telah diserahkan seluruhnya bagi Tuhan.
Yesus berjanji kepada murid-murid-Nya bahwa setelah Ia.
kembali kepada Allah Bapa, Ia akan mengutus Penghibur itu.
yakni Roh Kudus.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak
mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu (Yohanes
14:16,17).
Kedatangan Roh Kudus ini terjadi pada hari Pentakosta.
Kisahnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 2. Sejak waktu
itu setiap orang percaya dapat mempunyai kehidupan yang
dipenuhi dengan Roh.
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Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan mempunyai kehidupan yang dipenuhi Roh.
Kita juga akan belajar sedikit tentang pahala yang akan
datang bersamaan dengan pemenuhan Roh Kudus.
Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Dipenuhi dengan Roh
Disokong oleh Roh
Pelajaran ini akan menolong saudara •..
• Menerangkan apa artinya kehidupan yang dipenuhi Roh.
• Ujilah kehidupan saudara sendiri untuk melihat apakah
hidup itu dipenuhi Roh dengan mempelajari bukti atau
petunjuk yang harus ada.
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DIPENUHI

DENGAN

ROH

Tujuan 1. Mengenali beberapa ciri khas suatu kehidupan

yang dipenuhi Roh.
Efesus 5:18 memberi perintah kepada kita, "Hendaklah
kamu penuh dengan Roh." Hal ini bisa terjadi dengan menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali, dan dengan dibaptis Roh Kudus.
Yesus memakai kata-kata ini, yaitu
dibaptis dalam Roh Kudus, untuk menunjuk suatu penga"
laman rohani yang indah, yang akan dialami oleh muridmurid-Nya.
Dalam Kisah Para Rasul 1:5 Yesus mengatakan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama
lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus."
Sebagai orang percaya kita dapat dibaptis dalam Roh
Kudus sama seperti murid-murid yang pertama-tama yang
menantikan dalam iman, bersyukur dan memuji Tuhan.
Mereka menaati perintah Yesus, ketika ia berkata, "Aku
akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu
diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi" (Lukas
24:49).
Salah satu cara untuk mengetahui bahwa kita telah dipenuhi ialah kuasa Allah akan turun ke atas kita seperti ke
atas orang-orang percaya pada hari Pentakosta. Roh Kudus
akan berbicara melalui kita dalam bahasa-bahasa yang belum
pernah kita pelajari. "Maka penuhlah mereka dengan Roh
Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa
lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya" (Kisah 2:4).
Penting juga bahwa kehidupan yang dipenuhi Roh menunjukkan sifat-sifat khas, yang kadang-kadang disebut "buah".

Kehidupan

yang Dikuasai Roh
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Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri" (Galatia 5: 22,23).
Jika kita merasa bahwa kita dipenuhi Roh, tetapi tidak
menunjukkan sifat-sifat ini, haruslah kita datang kepada
Tuhan dan menanyakan di mana letak kesalahan kita. Jika
kita tidak memiliki sifat-sifat ini, kita dapat menghalangi
pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui diri kita
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang
telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan
(Efesus 4:30).
Kita dapat tetap penuh dengan Roh Allah dengan jalan
hidup taat kepada kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur
menimbulkan hawa nafsu, tetapi 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 (Efesus 5:18-20).
Ayat-ayat Kitab Suci ini menolong kita mengerti apa yang
dimaksud dengan hidup dalam Roh. Apabila kita memperkenankan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan tumbuh dan berkembang menjadi orang Kristen dewasa (Galatia
5:16). Roh Kudus menjaga agar kita tetap bersemangat dan
aktif. Kita merasa kuat dan siap untuk melakukan pekerjaan
kita bagi-Nya. Gagasan ini dinyatakan dalam II Korintus
4:16, "Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. "

.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

LingkariJah huruf di depan kata-kata
1 nyempurnakan
kalimat. Bila baptisan

yang tepat meRoh Kudus di-

terima, orang percaya itu akan
a) berbicara dalam bahasa yang tak dikenal.
b) menunjukkan "buah-buah" yang disebutkan
Galatia 5.
c) bertumbuh secara rohaniah.
d) akan membiarkan Roh memimpin hidupnya.

dalani

2 Bacalah

Efesus 5:17-21 sekali lagi. Tuliskan sedikitdikitnya tiga kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang Kristen yang dipenuhi Roh, menurut ayat-ayat ini.

3 Menurut

Galatia 5:16, apakah kuncinya
dalam Roh?

untuk hidup

DISOKONG OLEH ROH
Tujuan 2. Mengetahui

bagaimana Roh Kudus menyokong
seorang percaya dan menghubungkan kelakuan
Kristen dengan karunia-karunia Roh.

Roh Kudus diutus untuk menjadi Penolong kita. Salah
satu nama-Nya ialah Penghibur. Apabila seseorang menghi-

Kehidupan yang Dikuasai Roh
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bur kita, ia akan menjadikan hidup kita lebih ringan. Ia
menopang kita, apabila kita mengalami tekanan.
Itulah
yang dimaksudkan bila kita berbicara tentang hal disokong
oleh Roh Kudus.
Roh Kudus menyokong kita. Ia membantu kita dalam
setiap aspek pertumbuhan Kristen. Roh Kudus menolong
kita dalam kehidupan doa kita. "Sebab kita tidak tahu,
bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan" (Roma 8:26).
Roh Kudus juga memimpin kita. Roma 8:14 mengatakan, "Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak
Allah."
Roh Kudus adalah Roh Kebenaran dan Ia adalah Guru dan
Pemimpin ke dalam semua kebenaran. "Penghibur, yaitu
Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama-Ku, Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu" (Yohanes 14:26). "Tetapi apabila Ia datang, yaitu
Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran" (Yohanes 16: 13).
Di antara hasil-hasil kehidupan yang dipenuhi Roh terdapat karunia-karunia yang diberikan oleh Roh kepada kita.
Karunia-karunia tersebut bisa merupakan sarana untuk menjadikan pekerjaan kita bagi Tuhan lebih mudah dan lebih
efektif. Salah satu karunia yang pertama-tama adalah kuasa
untuk pelayanan Kristen.
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi" (Kisah 1:8).
Roh Kudus menyediakan karunia-karunia-Nya, yang merupakan perlengkapan khusus bagi pelayanan Kristen. "Ada
rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh" (I Korintus 12:4). Ka-
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runia-karunia Roh yang disebutkan dalam I Korintus 12:
8-11: berkata-kata
dengan hikmat, berkata-kata dengan
pengetahuan,
iman, penyembuhan,
mengadakan mujizat,
bernubuat, membedakan bermacam-macam
roh, berkatakata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Masih
ada karunia dan kemampuan lain yang ingin diberikan Tuhan
kepada kita melalui Roh-Nya.
Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan
menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk
melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; jika karunia untuk menasihati,
baiklah kita menasihati.
Siapa yang membagi-bagikan
sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang
ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita (Roma
12:6-8).
Roh Kudus juga mempunyai berkat-berkat dan kemuliaan
bagi anak-anak Tuhan.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa
kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang
yang berhak menerima janji-janji Allah, yang. akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia (Roma 8:16,17).
Pencurahan Roh Kudus terjadi dalam zaman modern ini
seperti pada zaman dahulu. Allah masih membaptis banyak
orang Kristen dalam Roh Kudus. Marilah kita berdoa agar.
hal ini tetap berlangsung. Berdoalah bagi gereja saudara,
agar supaya pendeta, para diaken, dan semua anggota boleh
dipenuhi dengan Roh Allah dan dipakai oleh-Nya.
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Roh Kuduslah yang akan menopang kita, sekalipun kita
menghadapi masalah, kelaparan, kesukaran; aniaya, kemiskinan atau kematian. "...
dalam semuanya itu kita lebih
daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah
mengasihi kita!" (Roma 8:37).
~ ~

Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Ketika kita mengatakan "Roh Kudus menyokong

kita,"

maka maksud kita ialah bahwa Ia

5 Kelima nama Roh Kudus yang disebut dalam pelajaran
ini menunjukkan bagaimana Ia menyokong kita.
butkan kelima nama itu.

Se-

6 Dalam keadaan yang mana, yang disebut di bawah ini,
saudara mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus?
a) Saudara memberi tumpangan kepada keluarga yang
berkekurangan.
b) Saudara menerima tugas mengajar di Sekolah Minggu.
e) Dengan senang hati saudara menjaga beberapa orang
anak, ketika ibu mereka menderita sakit.
d) Saudara berkhotbah di penjara pada hari pelayanan
berkunjung.
e) Saudara bersaksi pada seorang teman di tempat pekerjaan.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 Saudara harus melingkari semua huruf karena semua benar..
4 menghibur dan menyokong
tekanan.

kita apabila kita berada dalarn

2 Saudara dapat mencantumkan tiga kegiatan di antara ini:
menyanyikan mazmur dan kidung puji-pujian, bernyany i
dengan segenap hati, bersyukur atas segala sesuatu, rendahkan diri seorang kepada yang lain, menghormati Kristus.
5 Penghibur, penolong, Roh Kebenaran, Guru, Pemimpin
3 Membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita.
6 Saudara harus melingkari semuanya. Jika saudara melakukan apa saja dari hal-hal yang disebutkan itu saudara
mempergunakan karunia Roh Kudus.
Sekarang saudara sudah siap untuk mengisi bagian terakhir dari catatan siswa saudara untuk pelajaran 9-16. Ulangilah pelajaran-pelajaran
itu, kemudian ikutilah petunjukpetunjuk dalam catatan siswa. Ketika mengirim catatan
siswa itu kepada pengasuh, mintalah keterangan tentang
kursus pelajaran yang berikut.
UCAPAN

SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus ini. Kami berharap
bahwa kursus ini telah sangat berguna bagi saudara! Jangan
lupa menyelesaikan
catatan
siswa dan kembalikannya
kepada pengasuh pada alamat yang tercantum di halaman
akhir catatan siswa tersebut. Segera setelah kami menerima
nya kami akan memeriksanya dan mengirimkan surat tanda
tamat kepada saudara.

