
Roh Yang
Memberi Kuasa

:-.lengajar di sekolah Alkitab selalu menarik bagi saya sewaktu sa) a melihat
Roh Kudus bekerja dalam kehidupan pelajar-pelajar. Pekerjaan pel gubahan
yang la lakukan dalam kehidupan para pelajar tidak pernah berhenti
meng.igumkan saya.

Etmyak pelajar datang ke sekolah Alkitab dengan kelihatanrn a sedikit
talenta untuk pelayanan umum, akan tetapi, mereka pada umumnj a datang
denga 11 keyakinan bahwa Allah telah memanggil mereka. Kemudiar sewaktu
mere LI belajar, berdoa dan menyerahkan diri mereka pada Roh Kudus,
beranusur-angsur suatu keajaiban terjadi. Bila Roh Kudus mengawa: j mereka
denga 11 lebih penuh, mengurapi bakat-bakat alamiah mereka dan n .enerangi
pernik 'ran mereka melalui pelajaran yang sistematis, bermacam-macan I kemam-
puan mulai muncul. Sebagaimana sekuntum bunga mekar dengan b .rangsur-
angsu r terhadap embun pagi dan matahari terbit untuk menjadi bu 19a yang
cantik dan berkembang sepenuhnya, pelajar-pelajar ini berkembang d ilarn Roh
hari d emi hari. Dengan tibanya waktu wisuda, mereka siap untuk m elakukan
pelayu nan seturut panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan sekolah d: n ke luar
rnenjadi pendeta atau penginjil yang sukses.

F'cmberian kuasa ini oleh Roh Kudus telah terbukti sejak Allah riemang-
gil sa" si-saksi-Nya yang pertama. Walaupun beberapa, seperti rasu I Paulus,
memp' myai pendidikan yang tinggi, banyak dari mereka yang termasyh ur datang
dari l.itar belakang yang sederhana. Apa pun latar belakang, lati han atau
kerna-npuan alamiah yang dimiliki manusia, faktor yang menolon ~ mereka
mem IIIarbalikkan dunia bukanlah kefasihan lidah atau kebijaksan lan yang
hebat dari manusia, melainkan penyataan kekuasaan Roh (I Karim IS 2: 1-5).
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Dalam pasal ini saudara akan belajar bahwa ketika Roh Kudus datang
dalam hidup saudara dengan kepenuhan baptisan, Ia akan menolong saudara
menjadi pekerja yang efektif dalam kerajaan Allah. Kuasa yang sama yang
tersedia bagi hamba-hamba Allah di Perjanjian Lama dan murid-murid di Per-
janjian Baru juga tersedia bagi saudara sekarang ini!

ikhtisar pasal

Tokoh-Tokoh Perjanjian Lama
Murid-Murid Perjanjian Baru
Orang-Orang Percaya Abad Dua Puluh

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Memberikan contoh-contoh dari Perjanjian Lama tentang pengurapan Roh
Kudus dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Allah .

• Menguraikan perubahan dalam diri murid-murid di Perjanjian Baru setelah
pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan hasil-hasil perubahan ini.
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• Menghubungkan pencurahan Roh Kudus dalam masa sekarang dt:ngan tu-
juan penginjilan dunia dan mempercepat kan kedatangan Tuhan.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini dengan cara yang diterangkan pada kegiatan belajar di
pasal I. Bacalah semua ayat yang diberikan dan jawablah per' anyaan-
pertanyaan dalam uraian pasal.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri dan cocokkanlah jawaban saudara.

uraian pasal

TOKOH-TOKOH PERJANJIAN LAMA

Di Dalam Pentateukh

Tujuan 1. Menyebutkan tujuan untuk mana Al/ah mengutus Roh Kudus ke
atas orang-orang pilihan selama waktu yang disebutkan dclam lima
Kitab tersebut.

Pentateukh adalah sebutan untuk kelima buku pertama dalam Ferjanjian
Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab-kitab ini sering
disebut "kitab-kitab Musa" karena pada umumnya diterima bahwa Musa
adalah penulis kelima kitab ini.

Kelima kitab ini dan seluruh Perjanjian Lama lebih rnenitikbert.tkan apa
yang dilakukan Roh Kudus daripada siapakah Dia itu. Perjanjian Lam 1hampir-
hampir tidak mengatakan sesuatu pun tentang kepribadian Roh Kudus, tetapi
kitab- kitab itu penuh dengan pekerjaan ajaib Roh, mulai dengan tineakan cip-
taan di Kejadian 1.
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Yang ditekankan Perjanjian Lama adalah kedatangan Roh Kudus ke atas
orang-orang untuk pelayanan khusus yang harus dilakukan. Akan tetapi,
kehadiran Roh Kudus yang mendiami orang percaya adalah suatu kejadian Per-
janjian Baru. Hal ini ditegaskan dalam perkataan Yohanes, "Roh itu belum
datang, karena Yesus belum dimuliakan" (Yohanes 7:39), perkataan Tuhan
Yesus ketika Ia berbicara tentang kedatangan Roh Kudus, "Tetapi kamu
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu"
(Yohanes 14:17).

Sebagai perbandingan, kita dapat mengatakan bahwa berdasarkan bukti
Alkitab, tokoh-tokoh Perjanjian Lama menerima kehadiran yang kadang-
kadang dari Roh Kudus dalam hidup mereka untuk memungkinkan mereka
melaksanakan tugas-tugas khusus yang Allah berikan pada mereka. Sebaliknya,
orang-orang percaya Perjanjian Baru menikmati kehadiran Roh Kudus yang
berdiam tetap di dalam mereka. Pertama, Roh datang kepada orang-orang per-
caya sebagai pengantar pembaharuan. Kemudian, seperti yang akan kita lihat
(Matius 3: II; Markus I :8; Yohanes I :33; Kisah I :5), orang-orang percaya dibap-
tis dengan Roh Kudus dan menerima Dia dalam kepenuhan baptisan.

Roh Kudus mulai berhubungan dengan manusia segera setelah kejatuhan-
nya. Ia menemukan orang-orang seperti Nuh, Abraham, Ishak dan bahkan
Yakub yang mau menerima tindakan-tindakan-Nya. Walaupun sedikit disebut-
kan dengan khusus tentang Roh Kudus berhubungan dengan orang-orang ini,
kita mengetahui mereka dipimpin oleh-Nya ketika mereka taat pada Allah. Roh
Allah bekerja dalam hidup manusia tanpa menarik perhatian kepada diri-Nya
sendiri. Pekerjaan-Nya sering terlihat dalam Perjanjian Lama bahkan bila nama-
Nya tidak disebutkan.

Tetapi ada juga, dalam Perjanjian Baru, petunjuk-petunjuk khusus ten-
tang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia. Siapakah orang lain yang
dipakai dengan kuasa oleh Roh Kudus dalam Pentateukh?

I. Yusujadalah manusia pertama yang disebutkan sebagai "seorang yang
penuh dengan Roh Allah" (Kejadian 41 :38). Firaun menyadari hal ini dalam
diri Yusuf sebab kemampuannya yang luar biasa untuk menafsirkan mimpi.
Roh Allah dalam atau atas Yusuf memungkinkannya menolak pencobaan dan
rnenjadi pengawas suatu bangsa secara keseluruhan.

2. Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
Yesaya mengatakan bahwa Musa adalah gembala Allah bagi bangsa Israel dan
Allah menempatkan "Roh Kudus-Nya dalam hati mereka" (Yesaya 63:11).
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Lebih iauh lagi Yesaya mengatakan bahwa "Roh Tuhan membawa mereka ke
rernp.u perhentian" (Yesaya 63:14).

.vpabila tiba waktunya untuk mendirikan Bait Allah, Allah berbicra pada
Musa dan menyatakan bahwa la telah memilih mandor untuk pekerjaan ini,
" .. dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian ds li penger-
tian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan" (Keluaran 31:: -3). Man-
dor lf11 diberi kemampuan ilahi dalam semua keahlian yang diperlukan bagi
pembangunan rumah Tuhan.

"etika Musa menjadi kewalahan dengan beban-beban bangs an ya dan
mengeluh pada Allah, Tuhan memberikan Roh Kudus pada tujuh pu luh orang
tua-tua untuk membantu Musa memenuhi keperluan bangsanya.

1 Bacalah Bilangan 11: 10-17 dan 24:25, kemudian jawablah pe rtanyaan-
pertanyaan ini:

a Avat manakah yang menyatakan bahwa Roh Kudus ada di at lS Musa?

b Cara apakah yang digunakan Allah untuk memberikan Roh Kud I~ kepada
tu iuh puluh tua-tua?

c Ketika Roh Kudus berada atas tujuh puluh orang tua-tua itu, ap. kah yang
mc reka lakukan?

I. Yosua dipilih oleh Allah untuk menjadi pengganti Musa. Tut an berfir-
man ~epada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh R oh, letak-
kanlah tanganmu atasnya" (Bilangan 27:18). Dalam kuasa Roh itu ah Yosua
dapa i memimpin bangsanya untuk menduduki tanah Perjanjian. I'ada awal
masa kepemimpinannya dituliskan tentang dia, "Dan Yosua bin l'un penuh
dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya kl atasnya"
(Ulangan 34:9). Dengan demikian dari Mesir ke Kanaan, Israel dipi npin oleh
pemimpin yang diberi kuasa oleh Roh Kudus.

Walaupun kadang-kadang rupanya menolong untuk mengatak ln bahwa
Roh herada atas tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan di dalam orang-( rang per-
caya Perjanjian Baru, pemakaian kata ini tidak menjawab perbedaann ya dengan
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memuaskan. Bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa lebih baik mengatakan
bahwa pemberian kuasa oleh Roh dalam Perjanjian Lama adalah selektif dan
kadang-kadang, sedangkan dalam Perjanjian Baru umum dan tetap. Sudah
nyata bahwa setiap contoh yang diberikan di atas menunjukkan suatu kebutuhan
dan pengalaman jangka panjang dari pemberian kuasa oleh Roh.

2 Sebutkanlah untuk maksud apa Allah mengirim Roh Kudus untuk tinggal
di atas diri orang-orang yang disebutkan di bawah ini.

a Yusuf ..

b Musa ..

c Tujuh puluh tua-tua .

d Yosua .

e Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan dalam kasus-kasus di atas apakah
pemberian kuasa oleh Roh merupakan pengalaman jangka pendek atau
jangka panjang?

MUSA YOSUA

DIPIMPIN OLEH ROH KUDUS
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Dalam Kitab Sejarah

Tujuan 2. Menyebut suatu prinsip yang dapat dipelajari dari kehidup an Sim-
son, Saul, dan Daud.

Kl' ab Yosua mencatat banyak kemenangan bangsa Israel sewaktu mereka
memasuki Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan menduduki ner.eri itu.
Kepem mpinan Yosua yang diurapi Roh dapat disimpulkan dengan a oa yang
ditulis .lalam Yosua 24: 31.

Or ang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua d in
St nanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripa Ia
Y, -sua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuh 10

b.rgi orang Israel.

Kuab Hakim-Hakim 2:10-12 mengatakan apa-yang terjadi kemudian:

Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyar g-
n ,'I, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tid lk
mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan-Nya bagi ora 19
I~r ael. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuh an
d.m mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalk m
Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mere ca
k,'luar dari tanah Mesir.

Sehagai akibatnya, penghukuman Allah turun atas mereka dan lc mengi-
zinkan bangsa Israel dikalahkan musuh-musuhnya setiap kali mereka pergi
berperang. Hakim-Hakim 2:16 mengatakan pada kita, "Maka Tuhan mem-
bangkit kan hakim-hakim."

Selama masa hakim-hakim kekuatan Roh Kudus teristimewa ny, ta. Ada
banyak kegagalan pada mereka yang dipilih untuk membebaskan um It Allah
dari kebengisan musuh-musuh mereka, tetapi Allah menggunakan haku l-hakim
itu kendatipun kelemahan mereka.

Seluruhnya terdapat tiga belas orang hakim yang memerintah Israel selama
kurang lebih tiga ratus tahun. Kisah Gideon dan Simson menceritakan irestasi-
prestasi yang tidak mungkin secara manusiawi ketika Roh Allah tmur ke atas
mereka

3 Bacalah Hakim-Hakim 6:11-15. Ketika Allah menampakkan diri pada Gideon,
Gideor menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang yang bagainu makah?
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Karena Gideon taat pada petunjuk malaikat Allah, Roh Allah turun ke
atasnya (Hakim-Hakim 6:34). Allah menggunakan Gideon untuk membebaskan
bangsa Israel dari kekuatan bangsa Midian yang sangat besar dengan hanya
tiga ratus orang pilihan.

Simson menjadi pelajaran bagi semua orang yang akan menganggap Roh
Allah sebagai sudah pasti alam kehidupan dan pekerjaan mereka untuk Allah.
Ia disiapkan untuk memimpin bangsa Israel bahkan sebelum kelahirannya (lihat
Hakim-Hakim 13-16). Ketika ia masih kecil, "Tuhan memberkati dia. Mulailah
hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan" (Hakim-Hakim 13:24-25).

4 Bacalah Hakim-Hakim 14:6,19; dan IS: 14. Apakah yang ditulis tentang Sim-
son dalam semua ayat ini?

Simson dipisahkan bagi Allah dari lahirnya, dan Allah memilihnya untuk
melepaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tetapi Simson tidak taat pada
nazarnya kepada Allah.

5 Bacalah Hakim-Hakim 16: 15-20. Apakah yang terjadi ketika Simson meng-
ingkari nazarnya dan menyingkapkan sumber kekuatannya?

Ketika bangsa Israel menginginkan seseorang untuk menjadi raja bagi
mereka (I Samuel 8:4), Allah memberikan Saul. Nabi Samuel mengatakan pada
Saul, "Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan
bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain" (I Samuel
10:6). Nubuat ini terpenuhi pada hari itu dan Allah memakai Saul dengan luar
biasa pada awal mulanya ia menjadi raja. Tetapi seperti Simson, ia tidak terus
menghormati dan menaati Allah. Dengan demikian, kata-kata yang paling sedih
yang dapat ditulis seseorang telah dituliskan tentang dia.

6 Bacalah I Samuel 16:14. Kata-kata tragis apakah itu?

Pada waktu yang sama, Roh Kudus sedang menyiapkan seorang gembala
muda untuk menjadi raja Israel. Alkitab menyatakan bagaimana Samuel
menemukan dia, mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya, "Sejak



164 PENOLONG, PENGAJAR DAN PEMIMPIN
--- ----------------------------

hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah
Samuell menuju Rama" (I Samuel 16:13).

Daud adalah salah satu antara hanya beberapa orang dalam Perjanjian
Lama pada siapa Roh Kudus tinggal secara terus-menerus. Prestasi-prc stasinya
tidaklah mungkin tanpa Roh Kudus yang Mahakuasa yang berada di itasnya.

Daud sangat menyadari akan kebutuhan kehadiran Roh Kudu; dalam
hidupnva. Ketika ia berbuat dosa, ia bertobat, dan berdoa padr Allah,
"Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengarr bil roh-
Mu yang kudus daripadaku!" (Mazmur 51:13).

7 Prin-ip apakah yang dapat dipelajari dari kegagalan Simson, Saul, dan Daud,
yang berhubungan dengan kehadiran Roh Kudus .dalam kehidupan J nereka?

Dalam Kitab Para Nabi

Tujuan 3. Mengenali pernyataan yang mengungkapkan sikap para nali dalam
Perjanjian Lama mengenai kebutuhan Roh Kudus dalarr hidup
mereka.

Roh Kudus menggunakan para nabi penulis untuk memainkan pel an pen-
ting dal nn sejarah Israel selanjutnya. Tulisan-tulisan mereka merupakai I bagian
besar dari Perjanjian Lama.

Nahi Mikha mengatakan tentang dirinya sendiri apa yang dapat di-ratakan
tentang -ernua nabi Allah yang sejati, "Tetapi aku ini penuh dengan ke kuatan,
dengan Roh Tuhan" (Mikha 3:8).

Yenezkiel mengatakan bagaimana Roh mengangkat dia antara bumi dan
langit dan membawa dia melihat Yerusalem (Yehezkiel 8:3).

Kehadiran Roh Kudus dalam Daniel dikenali oleh raja kafir Nebukadnezar,
la berkata kepada Daniel, "Aku tahu bahwa engkau penuh dengan Roh para
dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu!" (Daniel
4:9).
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Para penulis Perjanjian Baru cepat mengenali pengurapan Roh Kudus atas
para nabi. Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi di Roma, "Tepatlah
firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan peran-
taraan nabi Yesaya: ... " (Kisah 28:25).

Penulis kitab Ibrani mengutip Yeremia 31:33-34 (Ibrani 10:15-17), sambil
mengatakan, "Roh Kudus juga memberi kesaksian .... " Yaitu, kata-kata
yang diambil dari tulisan Yeremia dikenal sebagai kata-kata Roh Kudus.

Rasul Petrus menegaskan pekerjaan Roh Kudus dalam para nabi dengan
ucapannya dalam II Petrus 1:20-21:

Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat
dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri,
sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi
oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.

8 Yang manakah dari pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan pernya-
taan yang paling tepat tentang sikap para nabi Perjanjian Lama yang
berhubungan dengan kebutuhan mereka akan Roh Kudus dalam hidupnya?
Lingkarilah jawaban saudara.
a) Permohonan Daud, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan

janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku!" (Mazmur 5I: 13).
b) Pernyataan Zakharia, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan

kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman Tuhan semesta alam" (Zakharia
4:6).

c) Pernyataan Mikha, "Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh
Tuhan" (Mikha 3:8).

MURID-MURID DALAM PERJANJIAN BARU

Tujuan 4. Membandingkan dan menganalisa kesaksian rasul Petrus sebelum
dan pada waktu Pentakosta.

Sebelum Pentakosta

Penekanan utama Roh Kudus dalam Perjanjian Baru sebelum Pentakosta
adalah pada Oknum dan pekerjaan Tuhan Yesus. Kita telah membicarakan
pelayanan Tuhan Yesus dalam pasal 5, dalam bagian Firman yang Hidup
sehingga kita tidak akan mengulanginya dalam pasal ini.
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Sciumlah kecil orang dalam Perjanjian Baru telah menerima pemberian
kuasa "husus dari Roh Kudus sebelum Pentakosta untuk tujuan khusus. Mereka
adalah

I. Yohanes Pembaptis (Lukas 1: 15)
2. Orang tua Yohanes Pembaptis (Lukas 1:41,67)
3. Maria, ibu Tuhan Yesus (Matius 1:18,20)
4. Simeon (Lukas 2:25)

Roh Kudus tidak bekerja langsung dengan para murid Yesuv kecuali
puda kesempatan-kesempatan khusus ketika mereka diutus oleh" esus un-
tuk melayani. (Lihat Matius 10:1; Markus 3:13-15; Markus 6:7; L ikas 9:1;
dan Lukas 10:19. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa ketika Yesus r iengirim
pu ra murid untuk melayani, Ia memberikan kepada mereka kekuc saan un-
tuk melakukan mujizat-mujizat dalam nama-Nya. Kita telah mengetahui
bahwa Ia menerima kekuasaan-Nya dari Roh Kudus. Ia memberik, Il kekua-
saan yang sama pada para murid untuk tujuan melayani.)

Kebanyakan waktu, murid-murid ada bersama dengan) esus, Ia
adalah Guru yang Ilahi. Mereka memperhatikan-Nya, mendengar kan-Nya
dan berusaha mencontoh-Nya, tetapi sering gagal. Ia dapat bersa na-sama
mereka selama waktu itu, tetapi tidak di dalam mereka. Mereka tic ak dapat
sepenuhnya menerima kekuasaan yang tinggal di dalam-Nya samj ai kema-
tian dan kebangkitan-Nya. Seperti Yohanes tuliskan kemudian, ")( bab Roh
itil belum datang, karena Yesus belum dimuliakan" (Yohanes 7:39).

Riwayat para murid sebelum dan setelah Pentakosta meng .ngatkan
saya tentang iklan-iklan yang membandingkan keadaan ora ig-orang
sebelum mereka menggunakan barang yang diiklankan dan setela 1 mereka
memakai barang itu. Contoh:

Orang lemah menjadi orang kuat
Gadis kecil sederhana menjadi peragawati yang cantik
Petani miskin menjadi tuan tanah yang kaya raya
P .kerja yang berkeringat menjadi manajer yang berhasil

Tujuan iklan ini adalah untuk meyakinkan orang bahwa mere .a dapat
mengalami kesuksesan yang sama jika mereka menggunakan produ k rtu,

Bila menyelidiki keadaan rasul Petrus sebelum dan sesudah Pe ntakosta
terlihatlah bukti yang meyakinkan tentang perubahan kehidupan orang yang
terjadi sebagai hasil kepenuhan Roh Kudus. Dalam bagian ini k ,ra akan
rnerml irkan siapakah Petrus sebelum Pentakosta.
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PETRUS SEBELUM PENTAKOSTA

I. Menuruti kata hatinya (bertindak tanpa berpikir) - Matius 14:28; 17:4;
Yohanes 21:7.

2. Penuh dengan kontradiksi:
a. Congkak, lancang - Matius 16:22; Yohanes 13:8; 18-10

b. Memikirkan diri sendiri maupun mengorbankan diri - Matius 19:27;
Markus 1:18.

c. Kadang-kadang memiliki pengertian rohani dan lain kali menunjuk-
kan kekurangan pengertian akan kebenaran rohani - Yohanes 6:68;
Matius 15:15-16.

d. Membuat dua pengakuan iman kepada Kristus -
Matius 16:16; Yohanes 6:69.
Bersalah dalam hal menyangkal Kristus - Markus 14:67-71,
Mengikuti dari jauh - Matius 26:58

3. Berhubungan dengan orang-orang jahat - Yohanes 18:18

4. Bersalah dalam hal menghujat nama Allah - Markus 14:70-71.

Pada sore hari kebangkitan-Nya, Yesus menampakkan diri pada para murid
dan memberikan pada mereka pra-saji tentang apa yang akan datang. Ia
menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus" (Yohanes 20:22).
Banyak yang melihat dalam keterangan ini suatu petunjuk tentang pekerjaan
Roh Kudus dalam pembaharuan, karena Ia adalah pelaksana yang aktif dalam
pembaharuan. Perbuatan ini meneguhkan bahwa Ia telah menyelesaikan peker-
jaan mengembalikan manusia kepada Allah. Akan tetapi, pada saat itu la tidak
membaptiskan mereka dalam Roh Kudus. Ketika Yesus bertemu dengan mereka
kemudian hari, Ia menunjukkan pembaptisan dalam Roh Kudus sebagai sesuatu
yang masih akan datang (Kisah 1:4,8).

9 Yang manakah dari pernyataan ini menerangkan bagaimana sebelum Pen-
takosta para murid dapat memelihara iman mereka pada Kristus?
a) Mereka belajar Alkitab dan setiap hari pergi ke Bait Allah untuk berdoa.
b) Mereka memiliki kehadiran Roh Kudus tetapi tanpa kuasa.
c) Kebanyakan waktu mereka bersama-sama dengan Yesus serta belajar dari

Dia.
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Pada Bari Pentakosta

Akhirnya hari yang dijanjikan Yesus tiba. Bunyi angin dari langit memenuhi
ruang atas tempat para murid dan orang-orang percaya yang lain me iunggu.
Mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hing ga pada
mereka Sewaktu mereka menerima kehadiran yang ilahi, mereka dipenuhi
dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa yang belum
pernah mereka pelajari. Roh Kudus memberikan kata-kata yang mereka
ucapkan (Kisah 2:1-4).

101 tepat seperti yang dijanjikan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Me-reka
sedang dibaptis dalam Roh Kudus dan api (Matius 3: 11; Kisah 1:5). Yes us telah
berjanji mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dan ini terjadi ketika
mereka mengucapkan kata-kata yang diberikan Roh Kudus pada me-reka
(Marku- 16:17).

RIbuan orang Yahudi yang taat kepada Allah berada di Yerusalem dari
negara- negara keliling untuk merayakan hari raya Pentakosta. Ketika mereka
mendengar suara-suara dari ruangan atas, sejumlah besar orang ber] umpuI.
Orang hanyak itu kebingungan karena setiap orang mendengar seseor. Ing ber-
bicara dalam bahasa mereka. "Bukankah mereka semua yang berkata- kata itu
orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka
berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai c i negeri
asal kita?" (Kisah 2:7-8).

Beberapa orang menertawakan mereka dan menyatakan mereka terlalu
banyak minum anggur. Tetapi Petrus berdiri dan menerangkan apa y mg ter-
jadi. Ia berkhotbah bahwa Kristus hidup dan ini adalah penggenapa n janji-
Nya untuk mengirimkan Roh Kudus.

Banyak orang diinsafkan Roh Kudus dan bertanya, "Apa yang har rs kami
lakukan?" Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing -masing
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengar ipunan
dosamu. maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus" (Kisah 2:37-3~). Tiga
ribu or.ing menanggapi dan dibaptis. Inilah hari yang terbesar bagi gereja -
sebenar nya, dalam satu arti, inilah hari kelahiran gereja! (Kisah 2: 1-41.)
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10 Bacalah sekilas Kisah I dan 2. Yang manakah dari para murid yang mengam-
bil pimpinan setelah kenaikan Kristus?

Setelah Pentakosta

Kuasa Pentakosta tidak menghilang dengan berlalunya Hari Pentakosta.
Hari itu hanyalah permulaan zaman kegiatan khusus Roh Kudus. Melalui kema-
tian dan kebangkitan Kristus, jalan telah dibuka untuk Roh Kudus agar datang
dan tinggal di dalam hati para orang percaya.

Hari Pentakosta telah membawa baptisan dalam Roh Kudus, yaitu
anugerah kekuasaan khusus yang Yesus janjikan akan membuat mereka saksi-
Nya yang tepat guna. Keberhasilan para murid setelah Pentakosta diringkas
dalam Ibrani 2:4, "Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan
mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh
Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya menurut kehendak-Nya.

Petrus adalah contoh yang baik tentang apa yang terjadi setelah Pentakosta.
Bandingkan bagan di bawah ini dengan bagan sebelum Pentakosta.

PETRUS SETELAH PENTAKOSTA

1. Menjadi pengkhotbah dan pemimpin yang hebat di gereja yang mula-
mula - Kisah 1 sampai 7 dan pasal ID sampai 12.

2. Memberikan pengakuan yang berkuasa tentang Kristus. - Yohanes
1:42; Matius 16:18; Kisah 1:8.

3. Melakukan mujizat-mujizat - Kisah 3:7; 5:15; 9:34,40.

4. Berani dan tegas - Kisah 4: 19-20; 5 :28-29,40,42.

5. Menjadi pendorong dan contoh yang baik bagi gereja mula-mula yang
menderita - I Petrus.

6. Memberikan petunjuk pada jemaat yang berhubungan dengan guru-
guru sesat dan pengejek-pengejek - II Petrus.
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J; ka saudara membandingkan bagan ini dengan yang sebelumnya, saudara
akan melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus membuat perbedaan dalarr kemam-
puan Petrus untuk bersaksi dengan tepat guna bagi Allah. Ganti peny ingkalan
yang pengecut ia memberikan suatu kesaksian yang berkuasa dan efekt f kepada
banyak orang tentang anugerah Kristus yang menyelamatkan.

PETRUS SEBELUM ... PETRUS SETELAH

AKU TIDAK MENGENAL-NYA . .. "YESUS ADALAH ALLAH"

Kebangunan rohani yang dimulai di Yerusalem ketika Petrus r ienyam-
paikan khotbahnya yang penuh kuasa pada hari Pentakosta dibawa k~ Samaria
oleh seorang diaken yang dipenuhi Roh yang bernama Filipus. Orar g-orang
percaya berita Injil ini, dibaptis dalam air, dan banyak mujizat terja ji; akan
tetapi, tidak seorang pun dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu Pe' rus dan
Yohanes diutus dari Yerusalem. Mereka menumpangkan tangan ke atas orang-
orang percaya baru itu yang kemudian menerima Roh Kudus (Kisah 8:4-17).

( .uatan berikut tentang penerimaan Roh Kudus adalah oleh Saul (lari Tar-
sus yang baru bertobat, yang kemudian menjadi Paulus. Ketika Anai nas ber-
doa Ulil uknya, Saul us dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi ras III besar
bagi PI dng-orang bukan Yahudi (Kisah 9: 17).

Ai.an tetapi, hubungan Pentakosta pertama dengan orang-ora 19 yang
bukan Yahudi dilakukan oleh Petrus. Berlawanan dengan kehendak .asul itu
Roh ruengirim Petrus ke rumah Kornelius. Sementara ia berkhorb th pada
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sekelompok orang yang bukan Yahudi, Roh Kudus turun ke atas setiap orang
yang mendengar beritanya. Petrus terheran-heran sebab ia mendengar mereka
berbicara dengan bahasa lidah seperti yang ia lakukan pada Hari Pentakosta.
Kemudian, ketika ia mempertahankan dirinya di hadapan orang-orang Yahudi
Petrus mengingatkan kembali bagaimana Yohanes Pembaptis telah berjanji
bahwa Yesus akan membaptis mereka dalam Roh Kudus. Ia menyamakan
pengalaman orang-orang yang bukan Yahudi dengan baptisan itu (Kisah 10: I
- 11:18).

Dua puluh tahun kemudian rasul Paulus mengunjungi kota Efesus dan
menemukan beberapa murid di sana. Pertanyaan pertamanya ialah, "Sudahkah
kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya!' (Kisah 19:2).
Mereka mengaku bahwa mereka bahkan tidak mendengar jika ada Roh Kudus.
Paulus mengajar mereka, membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus dan
menumpangkan tangannya ke atas mereka. Roh Kudus turun ke atas mereka
dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa Roh dan bernubuat (Kisah
19:1-17).

Rasul Petrus dan Paulus, bersama-sama dengan Yakobus, Yohanes, dan
Yudas diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk memberikan kitab-kitab Perjanjian
Baru kepada kita - pembimbing orang-orang Kristen menuju hidup dalam Roh.
Kesaksian mereka yang berkuasa, yang mereka terima dari kepenuhan Roh
Kudus tetap bekerja dalam kehidupan sekarang ini!

11 Bandingkanlah pengalaman Petrus sebelum dan sesudah Pentakosta, ber-
dasarkan kedua bagan yang telah kami berikan. Kemudian cocokkanlah uraian
di sebelah kanan dengan periode yang diterangkan di sebelah kiri. Tulislah
nomor yang saudara pilih pada garis.

a Berani I) Sebelum Pentakosta
2) Setelah Pentakostab Contoh yang tidak layak

c Saksi Kristus yang tidak mantap

d Takut dan penuh dengan kontradiksi

e Pemimpin yang berkuasa dan pengkhotbah yang dinamis

f Penghujat yang pengecut

g Menurutkan kata hati

h Pemimpin rohani yang menjadi "contoh"
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ORANC;·ORANG PERCAYA ABAD DUA PULUH

Tujuan 5. Menerangkan maksud gerakan kharismatik sekarang ini dalam
hubungannya dengan nubuat Alkitab.

Sel-liu ada pencurahan Roh Kudus ke atas bumi sejak hari Pent akosta,
tetapi pada awal sejarah gereja itu tidak berkembang secara luas. Pen umpin-
pemimpin Kristen yang mula-mula seperti Tertullianus (TM 160-220) ('I igenes
(TM 1~5-254) dan Chrysostom (TM 400) menulis tentang pencurah ln Roh
dengan berbicara dalam bahasa Roh seperti pada hari Pentakosta. Selama
periode Abad Pertengahan, kebangunan rohani Protestan, dan samp li abad
dua puluh ini, dalam masa kebangunan istimewa ada laporan tema tg pen-
curahan Roh Kudus diikuti oleh bahasa Roh dan kemampuan ajail untuk
bersaksi

Di Kisah pasal 2 Petrus mengutip nubuat Yoel bahwa pencurahin Roh
Kudus pada akhir zaman akan mendahului hari Tuhan yang besar (Kisah
2: 17-211 Petrus mengatakan janji karunia Roh Kudus adalah untuk "se banyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita" (Kisah 2:39). Ini termasuk orang-
orang k risten abad dua puluh! Dari semua fakta, kita nampaknya hidi p pada
hari-har I akhir. Ini berarti bahwa hari Tuhan yang besar dan mulia akan segera
tiba dali orang-orang dalam abad ini masih tetap dipanggil Tuhan.

12 Menurut Kisah I :8, maksud pencurahan Roh Kudus pada hari Pen .akosta
adalah untuk memberi apakah kepada orang-orang percaya?

13 Mel Iurut Kisah 2:38-39, berapa lamakah pencurahan ini akan dilan utkan?

Pel Icurahan Pentakosta sekarang ini mulai di banyak bagian di dun a ham-
pir padu waktu yang sama. Satu contoh dari pencurahan ini terjadi di Amerika
pada Sekolah Alkitab di Topeka, Kansas. Pelajar-pelajar di Topeka yang merasa
lapar akan pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan, memandang penga-
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laman orang Kristen pada masa gereja dalam Perjanjian Baru sebagai suatu
peristiwa yang menetapkan suatu norma; karena itu mereka mempelajari Kitab
Para Rasul. Sebagai tanggapan terhadap iman dan doa mereka yang kuat, Roh
Kudus turun untuk memuaskan kelaparan rohani mereka. Pada 1 Januari 1901,
pelajar yang pertama dipenuhi dengan Roh, dan tidak lama kemudian banyak
lain mengalami kepenuhan Roh. Sewaktu mereka dibaptis dalam Roh Kudus,
mereka berbicara dengan bermacam-macam bahasa roh seperti yang Roh
mungkinkan bagi mereka. Kebangunan ini meluas ke Galena, Kansas, dan sam-
pai tahun 1903 telah meluas ke Houston, Texas, dan seluruh Texas. Sampai
awal 1906 lebih dari 1000 orang dipenuhi.

Pada tahun 1906 seorang pendeta berkulit hitam dari Houston, W.J.
Seymour, pergi ke California untuk berkhotbah dan kebangunan terjadi di
Azusa Street Mission. Kebaktian ini berjalan selama tiga tahun, pagi dan malam
hari, tanpa istirahat, dan terjadi pencurahan Roh Kudus terus-menerus dengan
berbicara dalam bermacam-macam bahasa dan mujizat-mujizat. Dari sini
kebangunan rohani itu menyebar terus sampai ke seluruh Amerika Serikat dan
Kanada.

Pada waktu yang sama, pencurahan Roh Kudus yang spontan dan sama
dilaporkan dari Inggris, Norwegia dan Denmark, Swedia, Perancis, Jerman dan
India. Utusan Injil Pentakosta yang pertama tiba di Cina pada bulan Oktober
1907. Dalam lima atau enam bulan, tujuh ratus orang Cina dan utusan Injil
dibaptis dalam Roh. Pada tahun 1909 kebangunan Pentakosta telah mencapai
Mesir, Afrika, dan Amerika Selatan.

Menjelang pertengahan abad kita ini, Roh Kudus mulai bergerak di dalam
kuasa penyembuhan. Pemberita-pemberita Injil dengan karunia-karunia Roh
Kudus yang khusus mengadakan kampanye-kampanye yang besar di kota-kota
dengan beribu-ribu orang yang hadir. Mujizat kesembuhan terjadi yang belum
pernah terjadi di muka umum sejak masa Perjanjian Baru. Gerakan Roh Kudus
ini juga suatu kesaksian yang meliputi seluruh dunia.

Sekarang ini kita sedang menyaksikan pencurahan Roh Allah secara luar
biasa. Gerakan Roh ini tidak lagi terbatas pada jemaat-jemaat Pentakosta seperti
pada peralihan abad ini. Sebagai gantinya, kita sedang menyaksikan pencurahan
Roh Allah pada orang-orang Kristen dari banyak organisasi gereja yang berbeda.
Karena yang ditekankan adalah baptisan Roh Kudus dan kharismata yang
menyertai atau karunia, maka gerakan ini telah disebut sebagai kharismatik.
Akan tetapi, fakta yang terpenting, adalah bahwa Roh Kudus sedang mem-



174 PENOLONG, PENGAJAR DAN PEMIMPIN

bawa I'engalaman dari Kisah Para Rasul kepada semua orang dar I setiap
denorniuasi, dan hal ini terjadi di seluruh dunia. Hal ini dianggap sebagai
gerakan Roh Kudus untuk menyiapkan gereja Yesus Kristus yang se) iti bagi
kedatanean-Nya yang kedua kali.

PERTAMA HUJAN ... KEMUDIAN PANEN

PENCURAHAN
ROH KUDUS

KESELAMATAN
BAGI MANUSIA

Su.itu analisa yang lebih teliti tentang khotbah Petrus pada hari Pe itakosta
menun I ukkan beberapa faktor yang penting. Pencurahan Roh, bersar la-sama
dengan kejadian-kejadian adikodrati di langit dan bumi - semua ini ak 111 diser-
tai suat II ajakan umum untuk memperhatikan panggilan Tuhan dan di .elamat-
kan. (Bandingkan Kisah 2: 17-21 dengan Matius 24:3-14.) Lagi pula, ke Ika kita
membandingkan fakta-fakta yang diberikan Yesus di Matius 24:14 deng in khot-
bah Pe I rus pada hari Pentakosta, kita dipimpin untuk percaya bal wa ada
hubunp an yang positif di antara pencurahan Roh Kudus dan tantanga n untuk
mengin di dunia. Yesus mengatakan, "Dan Injil Kerajaan ini akan dib -ritakan
di selui uh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah
tiba ke-udahannya" (Matius 24: 14).

14 Bel dasarkan evaluasi kita akan Matius 24:3-14 dan ayat-ayat sebe umnya,
pilihlah penyelesaian yang terbaik untuk pernyataan ini: Yesus mengata] an pada
murid -nurid bahwa kedatangan-Nya yang kedua kali akan terjadi ketika
a) Injil telah diberitakan di seluruh dunia sebagai suatu kesaksian bap segala

baru-sa.
b) ada desas-desus tentang perang, bahaya kelaparan, dan gempa rumi di

selui uh dunia.
c) guru guru sesat datang dengan mengatakan "Aku adalah Kristus'.
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15 Berdasarkan pembicaraan kita di bagian ini, apakah maksud pencurahan
Roh Kudus pada zaman sekarang ini sebagaimana hal itu berhubungan dengan
kedatangan Yesus yang kedua kali? (Lihat juga Kisah 1:8.)

Apakah saudara sudah menerima pencurahan Roh Kudus yang telah meluas
di dunia pada akhir-akhir ini? Apakah saudara telah menerima kuasa untuk
bersaksi di mana Allah telah menempatkan saudara? Apakah saudara sedang
memenuhi tanggung jawab saudara untuk mengabarkan berita itu pada dunia?
Kuasa Roh Kudus yang mengutus para murid untuk menjangkau dunia mereka
tersedia juga bagi saudara sekarang. Yesus akan datang kembali segera setelah
berita Injil diberitakan di seluruh dunia sebagai suatu kesaksian bagi seluruh
Bangsa. Ia telah mempercayakan berita ini kepada kita. Alangkah mulianya
bahwa dengan kuasa Roh Kudus di dalam dan di atas kita, kita dapat bekerja
untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita.
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soal-soal untuk menguji diri

BENAR-SALAH. Jika pernyataan BENAR, tulislah B dan S jika ~ALAH.

] Yang lebih ditekankan dalam perjanjian Lama adalah kepriba Iian Roh
Kudus daripada tindakan-Nya.

:! Orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama tidak mener ma pen-
curahan Roh Kudus yang umum dan sama seperti yang dial ami oleh
mereka yang hidup setelah Pentakosta.

.... J Roh Kudus datang ke atas orang-orang di Perjanjian Lama agar me-
nyanggupkan mereka untuk memenuhi suatu fungsi khusus unt lk Allah.

.... 4 Simson dan Saul adalah contoh orang-orang Perjanjian Lama yang
menikmati kehadiran Roh Kudus tanpa berhenti-henti .

. '" S Roh Kudus akan meninggalkan seorang yang suka menentang jan tidak
taat.

.... t, Periode hakim-hakim adalah masa kemenangan yang tetap ba gi bangsa
Israel sewaktu mereka dipimpin oleh Roh.

7 Nabi-nabi pada Perjanjian Lama menyadari bahwa mereka ti: lak dapat
berbuat apa-apa tanpa kekuatan Roh Kudus.

~ Pemusatan yang terbesar dari Roh Kudus sebelum Pentakos a adalah
ke atas dua belas murid yang dipilih Yesus.

.... ~ Suatu penelitian terhadap salah seorang murid sebelum dan sesudah Pen-
takosta menyatakan bagaimana Roh Kudus dapat mengubah 0 "ang yang
lemah menjadi saksi yang sangat kuat.

10 Pencurahan Roh Kudus telah dilanjutkan di dunia sejak hari Pt ntakosta.

11 Yesus akan kembali segera setelah semua orang dipenuhi de igan Roh
Kudus.

12 Pencurahan Roh Kudus sekarang ini telah mencapai banyak dcnomlnasi
di seluruh dunia dalam apa yang nampaknya merupakan persil' pan gere-
ja Yesus Kristus yang sejati bagi kedatangan-Nya yang ked ua kali.
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Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai kursus surat-menyurat
dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum melanjutkan
dengan Pasal8 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit II. Kembalikan-
lah Catatan Siswa ini kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat
kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 W.rlaupun semua pernyataan menggambarkan ketergantungan pura nabi
pada Roh Kudus, a) dan c) nampaknya lebih menunjuk kepada ke.iidupan
pn hadi daripada pelayanan nubuat. Saya akan memilih jawaban" I sebab
jaw aban ini menunjukkan ketergantungan semua nabi pada Roh Kudus.

1 a ayat 17.
b la mengambil sebagian dari Roh yang ada pada Musa dan mem berikan

Roh kepada mereka. (Dengan demikian, hikmat dan kuasa yang aimiliki
vlusa dengan pertolongan Roh diberikan kepada mereka.)

c vlereka semua bernubuat pada kesempatan ini.

9 c) 'vlereka bersama-sama dengan Yesus kebanyakan waktu, belaj ar dari-
'\Jya.

2 a Menafsirkan mimpi; menjadi pengawas.
b Memimpin umat-Nya keluar dari Mesir.
c Menolong Musa memenuhi keperluan bangsanya.
d Memimpin umat-Nya ke Tanah Perjanjian (Kanaan).
e Pemberian kuasa Roh secara relatif merupakan pengalaman ya! 19 agak

lama dalam masing-masing kasus ini.

10 Peti us.

3 Ia uari suku yang terlemah dan ia anggota yang paling tidak penting dalam
keh.arganya.

11 a 21 Setelah Pentakosta.
b II Sebelum Pentakosta.
c I I Sebelum Pentakosta.
d II Sebelum Pentakosta.
e 2/ Setelah Pentakosta
f I) Sebelum Pentakosta
g 11 Sebelum Pentakosta (Pada umumnya ia kurang mengiku I kata

hatinya setelah Pentakosta.)
II s: I ,:)\:leIan t'entakosta.

4 "Ber kuasalah Roh Tuhan atas dia."

12 Kua-a untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di mana saja di dunia.
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5 Yang dimaksudkan adalah bahwa Roh Allah datang atasnya (13:25; 14:6;
19 dan 15: 14) dan memberi kuasa kepadanya itu telah hilang daripadanya
(ayat 20).

13 Maksudnya adalah bahwa janji itu akan sah selama Tuhan memanggil umat
kepada-Nya, yaitu sampai kedatangan hari Tuhan yang besar dan mulia.

6 "Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul."

14 a) Injil telah diberitakan di seluruh dunia sebagai suatu kesaksian bagi segala
bangsa.

7 Jawaban saudara hendaknya mirip dengan ini: Jika Roh Kudus didukakan
oleh dosa, pemberontakan dan hidup yang tidak taat, Ia dapat mening-
galkan bahkan orang yang dipilih Tuhan. Kehadiran Roh Kudus dalam
hidup seseorang meminta kehidupan yang bertanggung jawab dan peka
terhadap kehadiran-Nya.

15 Jawaban saudara. Saya percaya kita hidup pada hari-hari akhir, dan bahwa
pencurahan Roh Kudus pada abad dua puluh sama seperti pembaharuan
kharismatik saat ini adalah dengan maksud memperkuat saksi-saksi supaya
Injil akan diberitakan kepada setiap suku dan bangsa. Yesus akan datang
kembali segera setelah Injil dikabarkan di seluruh dunia sebagai suatu kesak-
sian bagi semua bangsa.
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