
Pesan Gembala 

RUMAH ROH KUDUS 

Shalom, tanggal 28 September yang lalu, setelah jam 6 sore orang Yahudi memasuki tahun baru 

5772 yang disebut dengan “Ayin Beth” (72)bertepatan dengan perayaan Rosh Hasanah. Sehari sebelum 

perayaan Rosh Hasanah ini Tuhan sudah mengungkapkan bahwa “Tahun 2012 adalah Tahun 
Perkenanan Tuhan!” 

Ada waktunya dimana Tuhan akan berbicara secara mendetail akan hal ini, tetapi ada suatu yang 

luar biasa dengan tahun perkenanan Tuhan, sebab di sini artinya Tuhan yang berkenan! Tuhan yang 

mau! Jadi jika selama ini dikatakan bahwa kita harus percaya supaya apa yang kita percayai itu pasti 

terjadi, maka untuk tahun berikutnya semua itu akan terjadi karena Tuhan yang mau, meskipun kita ragu-

ragu atau sedikit tidak terlalu yakin!. 

Mungkin kita yang sedang dalam keadaan sakit bertanya, “Benarkah saya akan sembuh?” 

Memang manusia penuh dengan kelemahan, kadang-kadang 

menghadapi sesuatu dengan ragu-ragu, tetapi karena ini adalah 

tahun perkenanan Tuhan maka Tuhanlah yang berkenan. Tuhanlah 

yang berkehendak sehingga tidak ada yang bisa menghalangi! Di 

tahun 2012 Saudara akan banyak mengalami apa yang disebutkan 

dalam I Kor 2:9 “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak 

pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam 

hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” Amin 

 
“AYIN” (70) -  Mata Tuhan dan mata kita 

Sejak tahun 2009, Tuhan berbicara tentang “Ayin” (70) yang huruf Ibraninya menyerupai mata. 

Dan banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang percaya bahwa itu berbicara tentang mata 

Tuhan dan mata kita. Mzm 32:8 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus 

kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.” 

Kita akan menerima nasehat, tuntunan dan ajaran Tuhan jika mata kita hanya tertuju kepada-Nya dan 

tidak kepada yang lain-lain. Biarlah menjelang tahun yang baru ini kita berkata, “Tuhan, biarlah mataku 

hanya tertuju pada-Mu!” 

 

“BETH” (2) - Bait atau rumah 

“Beth” (2) artinya Bait atau rumah. Tuhan memberikan pesannya yang begitu kuat tentang rumah 

melalui I Kor 6:19-20 I Kor 6:19-20 “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus 

yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, —dan bahwa kamu bukan milik 



kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah 

dengan tubuhmu!” 

 Tuhan selalu ingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan itu miliknya Tuhan, 

bukan milik kita sendiri. Sebab kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi tidak boleh ada 

orang yang berkata begini, “Tangan... tanganku sendiri! Mulut... mulutku sendiri! Mata... mataku sendiri! 

Uang... uangku sendiri! Aku bisa pakai semuanya! Aku bisa gunakan sesuka hatiku!” 

Jangan ada yang berkata demikian! Sebab semuanya itu milik Tuhan, apa pun yang kita lakukan, apa 

pun yang kita pikirkan, apa pun yang kita kerjakan biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati 

Tuhan! Artinya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan kekayaan kita. Kalau Saudara lakukan 

seperti itu maka multiplikasi dan promosi pasti terjadi dalam hidup Saudara. 

 

RUMAH ROH KUDUS 

Kalau kita mengerti bahwa tubuh ini adalah rumah-Nya Roh Kudus, maka kita akan mengerti 

bahwa tubuh ini juga adalah: 

1. Rumah Roti (House of Bread) 

“Roti” berbicara tentang firman Tuhan. Yoh 1:1 “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu 

bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.” Firman itu ada di 

dalam kita sehingga tubuh kita disebut Rumah Roti atau Rumah Firman. Di 

dalam Yoh 15:7 Tuhan Yesus berkata “Jikalau kamu tinggal di dalam Aku 

dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu 

kehendaki, dan kamu akan menerimanya.” Jika Firman Tuhan tinggal di 

dalam kita maka kesukaan kita adalah firman Tuhan dan kita akan merenungkannya siang dan malam 

serta melakukannya sehingga apa saja yang kita lakukan pasti berhasil.  

 

2. Rumah Berkat (House of Blessing) 

Sang pemberi berkat yang terbesar ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus itu pemberi berkat 

terbesar yang luar biasa, Dia rela memberikan nyawa-Nya dan hidup-Nya bagi Saudara dan saya supaya 

kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena Dia ada di dalam kita maka kita pasti diberkati dan juga 

menjadi berkat bagi orang lain. 

• Daud pernah berkata “Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang 

benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti;  tiap hari ia menaruh belas kasihan dan 

memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.“ (Mzm 37:25-26)  

• Yesus berkata “Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang 

digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu 

pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” (Luk 6:38).  

Apakah Saudara mau diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain?  

a. Berilah, maka engkau akan diberi!  



Perhatikanlah apa yang ada di dalam firman Tuhan, 

tidak ada kata-kata “Berilah! Ini hanya berlaku bagi orang yang 

mampu dan orang yang tidak mampu tidak perlu memberi.” 

Tidak ada yang seperti itu! Jadi baik orang yang mampu 

maupun orang yang tidak mampu, semuanya harus memberi 

kalau mau diberkati!  

Walaupun Saudara hidup dalam kekurangan, Saudara 

tetap harus memberi. Jika seseorang tidak memiliki uang, dia 

bisa memberikan apapun juga yang dia miliki, suatu pemberian yang baik dalam bentuk yang lain, 

seperti: kata-kata yang baik, pujian, sikap yang ramah, perbuatan yang baik, dan sebagainya. Orang 

miskin pun dapat memberi dalam hal yang lain bukan hanya dalam bentuk uang yang mungkin mereka 

tidak miliki. Ada pengertian yang salah yang selalu ditanamkan dalam pikiran orang yang miskin; bahwa 

bagian mereka hanya untuk menerima saja. Itu adalah pemikiran yang salah  

Seperti janda miskin yang memberikan persembahan sepeser satu duit dan Tuhan berkata “Seluruh 

hidupnya dia berikan.” Perbuatan seperti itulah yang Tuhan mau.  

 

b. Memberi tanpa syarat 

Dalam hal memberi kita kadang-kadang selalu memberikan 

syarat jika hendak memberi. Seandainya Saudara disuruh untuk 

memberi dan orang itu mungkin menyakitkan bagi Saudara, “Apakah 

Saudara masih tetap akan memberi?” Ayat di atas tidak seperti itu. 

Beberapa waktu yang lalu ada satu saluran televisi National 

Geographic Adventure yang menayangkan tentang seorang wanita 

yang menapak tilas jalur perdagangan rempah-rempah pada zaman dulu di daerah Arab hingga Yaman 

dan seterusnya. Perjalanannya itu melalui Arab Saudi di mana di sana dia bertemu dengan Pangeran 

Arab Saudi. Sewaktu dia ke kantornya, pangeran itu berkata, "Baik, supaya kita punya lebih banyak 

kesempatan untuk berbicara; maukah kamu ikut saya malam ini?" dan si wanita itu berkata, "Baik, tetapi 

mau kemanakah kita ini?" Pangeran itu menjawab, "Ke padang gurun. Aku akan bertemu dengan kurang 

lebih 1.000 orang dari suku-suku di gurun."  

Akhirnya mereka pergi bersama dan apa yang mereka lakukan di sana? Ternyata sekretaris 

pangeran itu menerima banyak sekali kertas-kertas. Ketika ditanya kertas-kertas apakah itu, sang 

pangeran menjelaskan bahwa itu adalah kertas-kertas yang berisi permintaan mereka kepadanya. Tiba-

tiba ada seorang yang menghampiri pangeran tersebut dengan raut muka yang sangat tidak enak. 

(Jangan lupa bahwa dia sedang menghadap kepada seorang pangeran!) Kemudian orang itu kelihatan 

seperti ‘ngoceh-ngoceh’ dan pangeran itu hanya mengangguk-angguk. Wanita pembawa acara itu 

bertanya kepada pangeran, "Ada apakah gerangan?" dan pangeran hanya menjawab, "Oh, orang itu ada 

masalah, dia menginginkan mobil. Yah, sudahlah saya berikan saja mobil". 



 Itu luar biasa dan pada saat itu Tuhan bicara kepada Gembala Pembina, "Kamu lihat, dia bisa 

memberikan mobil kepada orang yang caranya meminta kepada seorang pangeran seperti 

itu. Apakah kamu juga bisa memberi kepada orang yang seperti itu?"  

Di situlah Gembala Pembina bertobat, sebab kadang-kadang Tuhan kirimkan orang-orang yang meminta 

kepada kita, tetapi sepertinya kitalah yang berhutang! Namun hari ini Tuhan memberikan kita pilihan, 

"berilah, maka engkau akan diberi!" dan jika kita melakukan yang seperti itu maka Lukas 6:38 tadi 

menjadi milik Saudara dan saya.  

 
3. Rumah Damai Sejahtera (House of Shalom) 

Raja damai itu ada di dalam hati kita. Seharusnya kita adalah orang yang mengalami apa yang 

dituliskan dalam Yes 48:18 “Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai 

sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah 

seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.."   

Kalau semua itu kita miliki maka hidup ini akan terasa luar biasa indahnya. Tetapi masih  banyak 

orang yang mengeluh bahwa hidup ini seperti di neraka, dan sebagainya. Mengapa mereka lakukan itu? 

Karena mereka tidak memiliki damai sejahtera, padahal seharusnya Sang Raja Damai Sejahtera itu ada 

di dalam kita, kita pasti akan mengalami damai sejahtera dan mengimpartasikan damai sejahtera itu 

kepada orang lain. 

Flp 4:7-9 “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, 

semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang 

disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa 

yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, 

lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.”  

 

4. Rumah Mujizat (House of Miracle) 

Sang pembuat mujizat terbesar ada di dalam kita. Tuhan 

Yesus banyak melakukan mujizat dan Dia ada di dalam kita. Oleh 

sebab itu, Saudara dan saya akan mengalami mujizat demi mujizat 

karena Dia yang ada di dalam kita. Saudara akan dipakai Tuhan 

untuk membawa mujizat bagi orang lain. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Yesus, dan 

mereka yang berseru kepada-Nya akan diselamatkan.  

 

5. Rumah Doa, pujian dan penyembahan (House of Pray, Praise and Worship) 

Gereja ini ada karena Tuhan berikan satu visi sebagai alat untuk merestorasi Pondok Daud. Apa 

maksud Tuhan merestorasi Pondok Daud? Kis 13:17 “supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang 



melakukan semuanya ini...” Supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah 

Tuhan! 

Pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan 

malam. Proses ini sudah hampir selesai! Dan kalau sudah selesai maka tidak ada lagi yang direstorasi, 

mengapa? Sebab Dia pasti datanguntuk kali yang kedua. Karena itu Yesus berkata, “Waktunya sudah 

singkat... waktunya sudah singkat!” 

  

KARYA ROH KUDUS 

Kalau ini Rumah Tuhan berarti Saudara harus tahu dan mengenal karya-karya Roh Kudus. 

Tuhan memberikan 3 karya Roh Kudus yang harus kita pegang erat-erat di dalam doa, pujian dan 

penyembahan, yaitu: 

1. Hadirat Tuhan 

Waktu pertama kali Gembala Pembina dipanggil untuk 

menjadi hamba Tuhan. Ketika itu beliau sedang memimpin pujian 

di Surabaya. Selesai memimpin pujian beliau duduk di belakang 

mimbar lalu pengkotbah naik ke mimbar. Ketika itu pengkotbahnya 

adalah seorang Belanda yang bernama Ps. Schanck, yang 

sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga.  

Ketika dia sedang berkotbah, tiba-tiba dia berbalik; 

menatap Gembala Pembina dan menghampirinya, lalu dia 

menumpangkan tangannya atas Gembala Pembina dan berkata 

“Aku menetapkan engkau untuk menjadi saksi-Ku untuk membawa 

umat-Ku, jemaat-Ku masuk dalam hadirat-Ku!”  

Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada Gembala 

Pembina untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. 

Saudara, hadirat Tuhan itu membawa kesembuhan. Mzm 16:11b, “...di hadapan-Mu ada sukacita 

berlimpah-limpah,...” dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, “... in Your presence is fullness of joy...” Ams 

17:22 “Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.” 

Banyak orang berkata, “Hati yang gembira adalah obat...”, tetapi dia lupa menambahkan ‘yang manjur’ 

sebab kita harus mengetahui bahwa itu obat yang manjur atau tidak. Jangan hanya sekedar obat saja, 

tetapi harus diperkatakan sebagai obat yang manjur! Karena dengan obat yang manjur, maka yang sakit 

pasti sembuh.  

Dihadirat Tuhan ada sukacita serta kegembiraan yang melimpah-limpah dan itu merupakan obat 

yang manjur, sehingga Saudara pasti sembuh dan sehat. Hari-hari ini jika Saudara mau masuk dalam 

hadirat Tuhan, maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar 

kehidupan. Amin. 

 



2. Pengurapan oleh Roh Kudus 

Gembala Pembina selalu menekankan tentang pengurapan. Pengurapan itu adalah kemampuan 

supranatural untuk melakukan tugas tertentu. Pengurapan itulah yang akan mengajar kita. 

Lima tahun yang lalu ketika sedang berada di rumah William Seymor, pada waktu di dekat 

mimbar Kathryn Kuhlman Gembala Pembina merasakan pengurapan Tuhan dengan luar biasa. Beliau 

mendengar ada suara yang berkata “Nanti pelayananmu akan seperti ini.” Setahun kemudian, pada 

waktu sedang berada di Yerusalem, ada seorang nabiah Yahudi yang bernama Barbara. Dengan tiba-

tiba datang kepada Gembala Pembina, “Anda pada waktu itu 

berada di rumah William Seymor kan? Anda pada waktu itu 

berada di dekat mimbar Kathrym Kuhlman kan?” Tuhan 

berbicara, “Kalau Karthyn Kuhlman membawa kemuliaanku 

pada zamannya, maka pada zaman ini engkau akan membawa 

kemuliaan-Ku.”  

Pengurapan itu adalah kemampuan supranatural untuk melakukan tugas khusus.  

Kita akan melihat pengurapan yang Tuhan berikan kepada DAUD dan SAUL, yaitu: 

• Ketika pengurapan turun 
SAUL. Begitu Saul diurapi Tuhan, Roh Tuhan berkuasa atasnya dan Tuhan merubah hatinya 

menjadi orang yang lain. Pada waktu itu Saul diminta Tuhan untuk jadi raja. Pengurapan yang Tuhan 

berikan melalui Samuel itu tidak langsung bekerja dan membuat Saul menjadi raja, ada langkah-langkah 

yang harus Saul hadapi dengan segala masalahnya. 

DAUD. Bagaimana Daud diurapi menjadi raja? Daud juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Dia 

harus dikejar-kejar oleh Saul, pura-pura menjadi gila, menjadi tentara bayaran orang filistin. Hal ini terjadi 

setelah Daud menerima pengurapan sebagai raja. Pengurapan yang dialami Daud juga tidak langsung 

bekerja, terjadi secara pelan-pelan dan Tuhan akan membuktikan bahwa orang ini memang dipersiapkan 

untuk kedepannya. Semua tidak terjadi secara instan. 

 

• Kesalahan yang diperbuat 

SAUL. Ketika Saul menjadi raja, dia melakukan 2 kesalahan. Pada waktu dia dikepung, dia minta 

Samuel untuk datang dan memberikan korban bakaran supaya rakyat merasa tenang. Samuel 

menjanjikan 7 hari, tetapi mungkin karena tidak sabar menunggu hingga hari ketujuh, rakyat 

meninggalkan Saul, tiba-tiba Saul berkata, “Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan 

itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, 

maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya.  Tetapi 

kata Samuel: "Apa yang telah kauperbuat?" Jawab Saul: "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak 

meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin 

telah berkumpul di Mikhmas, maka pikirku: Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, 



padahal aku belum memohonkan belas kasihan TUHAN; sebab itu aku memberanikan diri, lalu 

mempersembah-kan korban bakaran.” (I Sam 13:9-12). 

Kesalahan pertama, di hadapan Tuhan orang yang memakai pengurapan orang lain itu 

mendapatkan sangsi dari Tuhan. Samuel berkata “TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-

Nya dan TUHAN telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa 

yang diperintahkan TUHAN kepadamu.” Sejak saat itu pengurapan Tuhan yang telah diberikan kepada 

Saul, akan diberikan kepada orang lain.  

Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus mengerti bahwa kita diurapi oleh Tuhan dengan 

pengurapan yang berbeda masing-masingnya, tapi jangan sampai kita memakai pengurapan orang lain, 

pelayanan orang lain itu jangan diambil. Pelayanan itu ada karena pengurapan dari Tuhan, penugasan 

dari Tuhan.  

Pengurapan merupakan kemampuan supranatural yang Tuhan berikan untuk tugas tertentu.  

Kesalahan kedua, pada waktu Samuel menyuruh Saul untuk pergi menumpas orang Amalek. Ketika 

Tuhan menyuruh Saul pergi, dengan pesan: “Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang 

Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.” Apa yang dilakukan 

oleh Saul? Banyak alasan yang diberikan oleh Saul yang membuat Tuhan marah. Saul tidak pernah 

menyesal akan apa yang telah dilakukannya. Kedua kesalahan inilah yang membuat pengurapan raja 

yang diberikan Tuhan kepada Saul ditarik kembali. 

Mengapa Saul bisa berbuat seperti ini? Satu alasan yang diberikan Saul pada saat itu, yaitu: 

“Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak 

mengindahkannya.” Tabut Allah berbicara tentang hadirat Allah, pengurapan Allah, bahasa roh dan Allah 

itu sendiri.  

DAUD. Dia pernah melakukan kesalahan, tetapi dia menyesali apa yang diperbuatnya. Pada 

masa itu Daud sangat mengindahkan Tabut Allah. 

 

• Setelah diurapi menjadi raja 

Karena kesalahan yang dilakukan Saul, maka pengurapan itu ditarik oleh Tuhan. Saul tetap 

menjadi raja, ada waktu berperang dia mengalami kemenangan juga, tetapi kemenangan yang dia 

peroleh itu karena ada Daud dan Yonathan di sana yang berperang atas nama Saul. Tanpa disadari roh 

Allah telah meninggalkan Saul dan roh jahat yang daripada Tuhan diijinkan masuk ke dalam Saul. Saul 

merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam dirinya ternyata ada konflik di dalam dirinya yang rakyat 

sendiri tidak mengetahuinya hanya orang-orang dekatnya saja.   

Tuhan hanya berurusan dengan orang Saul saja tidak dengan rakyatnya.  

  

• Cara mati orang yang diurapi Tuhan 
SAUL. Cara mati Saul sama dengan Yudas yang ditarik pengurapannya oleh Tuhan. Saul mati 

pada waktu dia berperang mengalami luka-luka, Saul berkata, “Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, 



supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. 

Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu 

dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, iapun 

menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang 

merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di 

pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu 

menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-

berhala mereka dan kepada rakyat.” 

Kematian Saul sungguh tidak terhormat. Orang - orang Yabesh-Gilead mendengar tentang 

segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah 

perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh 

dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar, di Yabesh. 

  

Inilah fakta yang terjadi. Kita bisa melihat diakhir kehidupan seseorang, apakah dia matinya 

bagus atau tidak karu-karuan. Jika matinya tidak karu-karuan berarti ada yang tidak beres. Tetapi jika 

matinya bagus berarti dia mati dengan cara yang terhormat. 

 

3. Bahasa Roh  

Bahasa Roh kita dapatkan pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus.  

-  Dengan berbahasa roh kita dapat berdoa untuk sesuatu yang tidak kita ketahui / tidak dapat 

dilakukan oleh akal manusia.  

-  Dengan berbahasa roh akan mengingatkan kita bahwa Roh 

Kudus ada di dalam kita. 

-  Dengan berbahasa roh akan membuat kita senantiasa ada 

di dalam kontril roh. 

-  Dengan berbahasa roh akan membangun iman kita. 

-  Dengan berbahasa roh akan memberikan kita ‘perhentian’ (Spiritual Refreshing) 

Oleh karena itu Saudara harus menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada Saudara, jangan sampai 

Saudara tidak merasakan hadirat Tuhan lagi dan pengurapan itu ditarik kembali oleh Tuhan. Biarlah 

setiap kita tetap menjaga nya sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin (Sh)    
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LAMBANG ROH KUDUS 
Roh Kudus dalam bahasa Ibrani “RUAKH HAQODESH”, Alkitab menyebutnya Roh Kudus 

adalah Roh Allah, Roh Kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus dan Roh Penghibur.  

Roh Kudus juga dilambangkan dengan angin, api, air, anggur, minyak dll. Pelbagai lambang ini 

digunakan untuk membantu dan menerangkan identitas dan kerja Roh Kudus. 

Roh Kudus dilambangkan dengan:   

API 

“Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian dari 

padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan 

kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.” (Mat 3:11) 

Yesus membaptis orang percaya dengan api Roh Kudus, terbukti dalam Kis 2:3 dikatakan “… 

dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka 

masing-masing.” Fungsi api secara alamiah : 

-  Menghanguskan. 

Ibr 12:29 dengan jelas mengatakan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api Roh 

Kudus ini akan menghanguskan setiap dosa dan menyucikan hati kita. Dia ingin agar kita hidup kudus, 

karena hanya dengan Roh Kudus kita dapat hidup di dalam kekudusan. 

 

-  Membersihkan dan Memurnikan  

“Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, 

apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang 

penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang 

Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang 

mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.” (Mlk 3:2-3) 

Api Tuhan akan membersihkan dan memurnikan kita menjadi seperti emas sehingga kita menjadi 

umat dan mempelai yang layak di hadapan-Nya. Namun yang menjadi penekanan di sini adalah 

‘mentahirkan orang Lewi’ Orang Lewi berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yaitu para pelayan dan 

hamba-hamba-Nya, Tuhan akan memurnikan mereka secara khusus agar mereka dinaikkan ‘grade’ - nya 

(kualitas/ tingkatannya) sebab mereka akan dipakai Tuhan sebagai alat ‘untuk mempersiapkan umat-Nya’  

 

-  Memberikan penerangan  

Di dalam Perjanjian Lama (Kel 13:21; Mzm 78:14), kita telah melihat bagaimana tiang api 

menuntun bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Pada waktu malam tiang api itu 

menuntun bangsa Israel, sehingga mereka mengetahui kapan waktu untuk mereka berjalan dan waktu 

untuk mereka berhenti. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah memiliki Roh Kudus, harus bersyukur, 



karena Roh Kudus yang telah menuntun kita kemana dan kapan kita harus berjalan sesuai dengan 

kehendaknya.  

Roh Kudus juga yang akan memberikan penerangan batin, sehingga setiap kebenaran-

kebenaran Firman Tuhan akan menjadi terang dan jelas oleh karena pekerjaan Roh Kudus.  

 

AIR 

Jika tidak ada air di dalam dunia ini maka akan terjadi kehausan, kekeringan, kelaparan, 

kekotoran dan malapetaka. Jika tidak ada Roh Kudus, maka dapat pasti akan terjadi kehausan rohani di 

mana-mana. Kekeringan rohani terjadi dimana-mana. Kebaktian menjadi kering dan tidak ada kehidupan.  

Manusia tidak dapat hidup tanpa air, begitupun orang percaya tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Salah 

satu sifat dari air adalah selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, artinya Roh Kudus hanya dapat 

bekerja bila kita merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap hari.  

Hari-hari ini kita diminta untuk banyak “minum” dari Roh Kudus. Bagaimana caranya minum dari 

Roh Kudus? Saat kita memuji dan menyembah Tuhan atau berbahasa roh dengan sungguh-sungguh 

(bukan asal-asalan) maka kita sedang minum dari Roh Kudus, dimana saat minum itulah kita dipenuhi 

(ditenggelamkan) oleh Roh Kudus yang pada akhirnya kita akan alirkan kepada orang lain. Ada beberapa 

kegunaan air, yaitu:  
-  Memberi hidup. 

Yoh  7:37-39 “... Barangsiapa haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa 

percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-

aliran air hidup. Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya 

kepada-Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.”  

Tidak ada yang lebih gawat lagi bagi setiap manusia daripada tidak ada air. Begitulah yang 

terjadi di hampir semua daerah di Timur Tengah, di mana sumber air sangat minim, wajarlah bila dalam 

Alkitab air menjadi kebutuhan hidup yang menonjol dan penting.  

 

Roh Kudus di sini dilambangkan sebagai air kehidupan. Di dalam Yoh 4:14 dikatakan “tetapi 

barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-

menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.” 

- Menyegarkan. 

Mzm 23:2-3 “Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air 

yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.”  

Air sering dilambangkan dengan berkat Allah yang menyegarkan jiwa. Begitupun Roh Kudus 

yang ada di dalam diri kita akan menyegarkan kehidupan kita. Hidup kita tidak akan mengalami 

kekeringan apabila Roh Kudus bersama-sama dengan kita. “Orang-orang sengsara dan orang-orang 

miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan; tetapi Aku, TUHAN, akan 



menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan 

membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air 

membual di tengah dataran; Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari 

tanah kering.” (Yes 41:17-18) 

- Memberi kepuasan bagi yang dahaga. 

Bagaimana rasanya ketika kita haus, dan kita menemukan air? Itu suatu kepuasan bagi kita. Roh 

Kudus akan memuaskan kita di saat kita haus, seperti yang digambarkan oleh seekor rusa yang begitu 

merindukan sungai (Mzm 42:1)  

- Memungkinkan bumi mengeluarkan buah. 

Apa yang terjadi pada waktu pohon-pohonan kekurangan air. Pada akhirnya mereka akan mati 

dan dibuang orang. Tapi jika pohon itu diberi air setiap hari, maka makin lama pohon itu akan semakin 

bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah.  

“Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak 

layu dan buahnya tidak habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu 

mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.”  (Yeh 

47:12). Perhatikan kata “pohon-pohon”, mereka begitu subur, buah dan daunnya dapat menjadi obat 

karena pohon-pohon tersebut hidup disekeliling air sebagai sumber kehidupannya. Setelah kita banyak 

“minum”, maka kita akan menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang disekitar kita, bahkan menjadi 

berkat bagi keluarga bahkan bagi orang lain.  

 

ANGIN 

“Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 

rumah, di mana mereka duduk;  ...” (Kis 2:2-4) 

“Angin bertiup ke mana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari 

mana datang atau ke mana ia pergi.” (Yoh 3:8) 

Kata “Pneuma” dalam bahasa Gerika berarti angin atau nafas. Allah menghembuskan nafas-Nya 

kepada Adam dan ia menjadi nyawa yang hidup. Begitupun Yesus menghembuskan nafas kepada murid-

muridNya dan berkata: “Terimalah Roh Kudus.” (Yoh 20:22) 

Ada beberapa sifat angin yang harus kita ketahui, yaitu: 

- Sebagai udara untuk bernafas 

Roh Kudus adalah nafas dan kehidupan Allah (Yes 57:16). Jika Roh Kudus hadir, Ia akan 

membawa kehidupan dalam diri kita, tanpa Dia kita tidak dapat merasakan arti kehidupan yang sungguh-

sungguh.  

- Dapat mengadakan tenaga yang besar. 

Kita tahu tiupan angin yang keras dapat mencabut pohon-pohon, menerbangkan rumah-rumah 

dll. Dan ini berarti akan terjadi seperti di dalam Mat 15:13 “Jawab Yesus: 'Setiap tanaman yang tidak 

ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya'.” Tanaman apa yang yang tidak 



di tanam oleh Bapa-Ku? Sakit hati, benci, kepahitan, dendam dll. Dan itu akan dicabut sampai ke akar-

akarnya saat Roh Kudus melawat kita. 

- Dapat bertiup dengan lembut 

Salah satu karakter yang dimiliki oleh Roh Kudus adalah lemah lembut. Dia akan menegur setiap 

langkah kehidupan kita yang tidak berkenan kepadaNya dengan lemah lembut. Diperlukan kepekaan, 

ketenangan dan ketaatan mutlak untuk dapt mendengar suara Roh Kudus, Ia begitu lembut, seperti 

tiupan angin yang sepoi-sepoi. 

 

ANGGUR 

Anggur berbicara mengenai sukacita (Yoh 2:1-11). Selain itu, jika kita melihat kisah bagaimana 

Tuhan ikut campur di dalam perkawinan di Kana (Yoh 2). Roh Kudus akan membantu kita di dalam 

pemulihan keluarga, pemulihan suami istri dan pemulihan-pemulihan lain.  

 

MINYAK 

Minyak lebih sering berbicara tentang pengurapan yang digunakan untuk mentahbiskan seorang 

raja atau imam, setelah diurapi mereka dipisahkan untuk suatu tugas khusus seperti pada Mal 3:18 

“Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang 

beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya.” Tuhan akan memisahkan siapa 

yang diurapi dan siapa yang jadi penonton.  

Minyak juga berbicara tentang Unity, bahkan unity yang membawa berkat (Maz 133). 

Di antara banyak sifat yang dimiliki oleh minyak diantaranya adalah dia merembes masuk ke dalam 

bagian-bagian yang tersembunyi. Begitu banyak bagian yang tersembunyi di dalam tubuh kita, dan kita 

sendiri tidak mengetahui apa yang berada dan terjadi di sana. Roh Kudus yang dilambangkan sebagai 

minyak, Dia sanggup bekerja dan mengetahui bagian-bagian yang tersembunyi yang tidak kita ketahui 

seperti: sakit hati, kepahitan, luka-luka hati dll. Dan Dia sanggup untuk menyembuhkan semuanya itu. 

Jangan batasi pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. 

 

BURUNG MERPATI 

“Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang 

berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya.” (Luk 3:21-

22)  

Burung merpati dipilih sebagai lambang Roh Kudus karena burung merpati mempunyai sifat-sifat 

tertentu yang hanya dimiliki oleh burung merpati dan tidak dimiliki oleh burung lain,  dimana ciri-ciri 

burung merpati tersebut dapat merepresentasikan sifat Roh Kudus .   

Berikut sifat burung merpati: 

1. Merpati melambangkan Cinta dan Kasih 



“Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah 
tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di 

dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang 
memberikan Roh itu kepadamu. Diri 
Saudara bukan kepunyaanmu. Itu 
kepunyaan Allah.” ( I Kor 6:19, BIS)

Sebagai orang Kristen, tubuh kita 
adalah tempat tinggal pribadi Roh 
Kudus. Karena Roh itu tinggal di 

dalam diri kita, maka tubuhmu sama sekali 
tidak boleh dicemarkan oleh kenajisan atau 
kejahatan apa pun, baik oleh pikiran, 
keinginan, tindakan, film, buku maupun 
majalah cabul. Sebaliknya, Saudara harus 
hidup sedemikian rupa sehingga 
menghormati dan memuliakan Allah
dengan tubuh ini, menjauhkan dari hal-hal 
yang merusak tubuh, makanan yang 
merusak tubuh / kesehatan, asap rokok, 
minuman keras, dan s ebagainya .

Burung Merpati adalah lambang “Cinta dan Kasih,” 

selalu berdampingan, tulus hati, suka damai dan lemah 

lembut. Burung merpati juga lambang “Perdamaian dan 

Keamanan.”  Karena burung merpati tidak pernah berkelahi, 

dan bersifat tenang dan sejahtera. Demikian juga Roh 

kudus, Ia bersifat cinta dan kasih.  

 

2. Setia 

Kita dapat memelihara burung merpati tanpa di 

kurung, sebab ia setia pada tuannya. Roh kudus adalah 

setia karena itu adalah sifat dari Allah kita (I Tes 5:24; II Tes 

3:3; II Tim 2:13). 

 

3. Lembut 

Kid 2:14 “Merpatiku ... perdengarkanlah suaramu! 

Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu!”  Roh kudus yang ada dalam diri kita adalah lemah lembut 

(Mat 21:5).  

Dari Berbagai Sumber.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENGAPA ROH KUDUS DILAMBANGKAN SEEKOR BURUNG 

MERPATI 
Kasih, begitulah tuntunan Tuhan hari-hari ini kepada gereja-Nya. Tuhan mau gereja-Nya 

“berbeda” dengan dunia yang penuh kepahitan hari-hari ini. 

Ada yang menarik tentang kasih bahwa kasih selalu dilambangkan dengan seekor burung 

merpati, Sang sumber Damai yaitu Tuhan kita Yesus selalu melambangkan Roh Kudus dengan seekor 

burung merpati. Mat 3:16 berkata “Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu 

juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya.”  

Dibawah ini beberapa alasan dimana  Allah memiliki maksud tertentu dengan melambangkan Roh Kudus 

dengan seekor burung  merpati, karena burung merpati: 

 

1. Tidak memiliki empedu. 

Ada yang menarik dari anatomi tubuh burung merpati dibanding unggas-unggas yang lain 

bahkan hewan-hewan yang ada di dunia ini yaitu bahwa dalam tubuh burung merpati tidak 

diketemukannya organ tubuh yang namanya kantung empedu yang otomatis burung merpati tidak 

memiliki empedu, di dalam mahluk hidup (hewan dan manusia) kantung empedu berfungsi sebagai 

kantung yang menampung segala jenis racun yang diterima oleh tubuh (dalam hal ini lambung) dari 

makanan, lalu racun-racun tersebut di simpan/dipisahkan agar tidak meracuni usus yang dapat 

mengakibatkan kematian, dan empedu ini akan tersimpan dengan baik dalam kantungnya seumur hidup, 

namun jika kantung tersebut pecah hanya dalam beberapa menit saja mahluk hidup tersebut akan mati. 

Berbeda pada burung merpati, segala racun yang diterima oleh lambung langsung disalurkan 

kepada usus kecil lalu ke pembuangan, sehingga pada burung merpati tidak menyimpan empedu/racun 

selama hidupnya.  

Arti, saat Saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat, pada saat 

itu Roh Kudus datang kepada kita dan tinggal di dalam diri kita menjadi rumah/bait-Nya, jika Roh Kudus 

yang dilambangkan dengan merpati yang tidak memiliki empedu tinggal di dalam kita, itu berarti Tuhan 

menginginkan tubuh kita juga tidak lagi menyimpan segala kepahitan, ”Atau tidak tahukah kamu, bahwa 

tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,--

dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?” (I Kor 6:19). 

Saudara dan saya tidak bisa mengaku dipenuhi Roh Kudus namun kita menyimpan dalam hati 

kita segala dengki, iri hati, perselisihan, akar pahit, dendam, tidak mau mengampuni dan segala yang 

pahit tentang orang lain apalagi terhadap Tuhan? Firman Tuhan berkata “Adakah sumber memancarkan 

air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?” (Yakobus 3:11) atau adakah hati yang dipenuhi oleh 

Roh Kudus namun dipenuhi juga dengan kepahitan? “Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan 

gelap ?” (II Kor 6:14) dan jikalau dipaksakan, seperti halnya air tawar tercampur ait pahit tetap saja air 



pahit yang akan terasa. Ulangan 29:18 berkata “... janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan 

racun atau ipuh (Wormwood/ Apsintus/ Empedu, Ing.).”  

 

2. Suka memakan benda keras. 

Burung merpati memiliki kebiasaan memakan benda-benda keras seperti batu bata, pasir, 

pecahan kaca atau sejenisnya selain dari memakan biji-bijian dan jagung, menurut penelitian mereka 

memakan makanan keras tersebut adalah untuk membantu lambung pencernaan (empedal) 

menghancurkan makanan yang keras. 

Arti, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memilih makanan-makanan yang keras bukan hanya 

menyukai makanan empuk dan susu, di dalam Ibrani 5:14 dikatakan “Tetapi makanan keras adalah untuk 

orang-orang dewasa, yang karena mempunyai pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik 

dari pada yang jahat.” 

Jika Saudara dan saya mengaku telah dipenuhi oleh Roh kudus berarti kita akan menyukai 

makanan-makanan yang keras yaitu Firman Tuhan yang keras-keras, jangan seperti anak kecil rohani 

yang menyukai susu, yaitu Firman Tuhan yang hanya berbicara mengenai berkat, kasih, penghiburan 

dan pujian, namun begitu Firman Tuhan yang keras berbicara mengenai segala kejelekan kita, 

mengutak-atik dosa, persembahan, perpuluhan, ajakan dalam pelayanan, kutuk, neraka, akhir zaman dll,  

langsung kita menolak Firman tersebut, sehingga benar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 

5:12 “Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih 

perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan 

makanan keras.” 

 

3. Setia 

Burung apa yang dapat dipelihara tanpa harus dikurung di dalam sangkar atau diikat? 

Jawabannya pastilah merpati. Kita akan melihat pengalaman Nuh mengenai hal ini di dalam Kej 8:11 

“menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu 

mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai 

daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh, bahwa air 

itu telah berkurang dari atas bumi.” Nuh melepaskan burung 

gagak dan merpati akan tetapi merpati kembali lagi 

sedangkan gagak tidak, apapun yang terjadi burung merpati 

tetap setia pada tuannya, ia akan tetap kembali ke 

kandangnya walaupun telah terbang jauh.  

Arti, salah satu sifat Allah kita adalah setia, begitupun Roh Kudus yang ada di dalam diri kita 

adalah setia (I Tes 5:24, II Tes 3:3, II Tim 2:13), lalu bagaimana kesetiaan kita terhadap Allah dan 

Firman-Nya? Bagaimana kesetiaan kita memegang janji-janji-Nya? Setia melakukan firman-Nya dll. Why 

17:14 berkata “... Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, 



yang telah dipilih dan yang setia.” dan juga Why 2:10 “... Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku 

akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” 

Raja Daud membalas kesetiaan Tuhan dengan takut akan Dia, Mzm 5:8 “Tetapi aku, berkat kasih setia-

Mu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus 

dengan takut akan Engkau.”  

 

4. Tulus. 

Mat 10:16 “Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu 

hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.”   

Arti, di dalam kamus Strong ‘tulus’ berasal dari kata akeraios (Yun.) yang diterjemahkan sebagai 

harmless & simple dengan arti:  

a. Murni (seperti anggur atau logam yang murni) 

b. Didalam pikirannya tidak bercampur dengan kejahatan dan bebas dari tipu, kepalsuan dan 

bohong.  

c. Tidak berdosa/kudus  

d. Sederhana/apa adanya.  

 

5. Melambangkan Kasih/cinta. 

Raja Salomo pada waktu mengungkapkan cinta untuk kekasih hatinya didalam Kid 1:15 “--

Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu.” 

Arti, bukankah hari-hari ini pesan Tuhan adalah untuk kita intim dengan Tuhan, merindukan Tuhan, 

berkasih-kasihan dan memiliki hubungan yang intim seperti mempelai wanita yang sedang menantikan 

mempelai pria-nya. 

 

6. Bersuara lembut. 

Kid 2:14 “Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah 

wajahmu, perdengarkanlah suaramu! Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu!” Burung merpati 

bersuara tenang, merdu dan redup (Yes 38:14, Yes 59:11) ia bukan jenis binatang bersuara keras dan 

bersuara cerewet seperti halnya burung beo. 

Arti, setiap hari umat Tuhan harus menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dari 

perkataan/mulut dapat keluar berkat atau kutuk, pujian atau cercaan, perkataan bermanfaat atau kata-

kata yang sia-sia dan gosip dll. 

“... setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat 

untuk marah..” (Yak 1:19) sebab setiap perkataan kita adalah berkuasa, jadi biarlah setiap suara dan 

perkataan Saudara dan saya adalah untuk memuji-muji Tuhan (Maz 71:8), untuk menghibur yang lemah 

(I Tes 5:14), memberitakan kabar baik (Luk 4:18), mengembalakan domba-domba-Nya (Ams 10:21), 

membawa damai (Mat 5:9), nasihat (Fil 2:1) dll.  



 
 
7. Layak dipersembahkan. 

Im 1:14 “Jikalau persembahannya kepada TUHAN merupakan korban bakaran dari burung, 

haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati.” Hanya 

burung merpati (dove) dan tekukur (turtle-doves) dari segala jenis unggas yang ada layak 

dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan.  

Akhirnya Jika kita memiliki semua sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus yang dilambangkan seperti 

merpati (tidak menyimpan kepahitan, tulus, murni, setia dll.) maka Roh Kudus akan menguasai 

kehidupan kita sehingga saat kita mempersembahkan tubuh kita (Roma 12:1) itu  akan menjadi 

persembahan yang berkenan kepada Allah. 

 

Biarlah hari-hari ini kita berbeda dengan dunia yang penuh dengan kepahitan dengan hati penuh kasih 
yang mendamaikan dunia ini. Amin. (Vs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMSON 
Berkuasalah Roh Tuhan atasnya 

 

Sejak awal penciptaan dari Kejadian sampai Wahyu - kita melihat Pribadi Roh Kudus. Ia bekerja 

bersama Bapa dan Anak. Kita juga melihat Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan orang-orang 

pilihan Tuhan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dan terlebih lagi melalui gereja-Nya. 

Tidak ada batasan bagi Roh Kudus selama ada pekerjaan Allah yang harus diselesaikan, di abad 

mana pun kita berada. Alkitab mengatakan, dosa akan bertambah-tambah di hari-hari terakhir - iblis tahu 

waktunya sudah sangat - sangat singkat dan ia akan semakin giat dengan segala kebohongannya. 

 
KEHIDUPAN SIMSON 

Semakin hari Tuhan mendekat, semakin kita membutuhkan Roh Kudus dan pengurapan-Nya. Kita akan 

melihat kehidupan Simson, bagaimana ia membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupannya untuk 

menjamah generasi ini dan generasi berikutnya. Pada jaman Simson, kekuatan Tuhan atas Simson 

adalah kekuatan fisik, tapi hari ini, kita harus menjadi kuat di dalam kuasa Roh Kudus. Panggilan Simson 

adalah untuk memberikan kemenangan dan kelepasan umat Tuhan dari tengah-tengah orang Filistin.   

PANGGILAN SIMSON 

Tuhan memakai Simson sebagai alat untuk menyatakan kuasa-Nya. Bagaimana Simson menang 

atas penugasan yang Tuhan berikan kepadnya, dan Apa yang dilakukan Tuhan kepada Simson? 

 

1. Ia dipanggil untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin 

Hak 13:2-5 Hak 13:2-5 “Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, 

namanya Manoah; isterinya mandul, tidak beranak. Dan Malaikat TUHAN menampakkan diri kepada 

perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian: "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi 

engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, 

jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab 

engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, 

sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan 

mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin.” 

Bangsa Filistin melambangkan ‘dunia’. Kehidupan bangsa Filistin adalah menyembah berhala. 

Tingkah laku mereka jahat di mata Tuhan. Seperti itulah hidup yang dinamakan keduniawian.  

Tuhan mau kita hidup tidak seperti dunia ini. Firman Tuhan di dalam Rom 12:2 berkata 

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 

sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 

Allah dan yang sempurna.” 



I Yoh 2:15-17 “Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang 

mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. (16)Sebab semua yang ada di 

dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari 

Bapa, melainkan dari dunia. (17)Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang 

melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.” 

Apa rahasia Simson sehingga dia bisa memerdekakan dirinya dan umatnya? Yaitu dengan 

dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam dirinya memampukan dia bangkit dan melepaskan 

dia dari orang Filistin. 

Simson mampu melepaskan orang Israel dari bangsa Filistin karena dia memiliki Roh Kudus 

dalam hidupnya.   

2.  Simson diperhadapkan dengan singa 

Hak 14:5-6 “(5)Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka 

sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan 

mengaum. (6)Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti 

orang mencabik anak kambing—tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada 

ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu.” 

Untuk menghadapi ini semua maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Alkitab mengatakan 

bahwa Roh Kudus dicurahkan memenuhi dia. Dia bisa merobek singa itu. Singa melambangkan iblis dan 

setan-setannya. Dia mencari siapa yang bisa diterkam dan ditelannya. Setan itu mengincar Saudara, dia 

akan pakai berbagai cara untuk menerkam Saudara. Kuasamu adalah Roh Kudus, kemenangan Saudara 

adalah di tangan pengurapan Roh Kudus.  

Apa yang dikatakan Alkitab mengenai iblis dan setan-setannya? 

a. Iblis menuntut untuk menampi 

“Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi 

kamu seperti gandum.” (Luk 22:31).  

“Iblis telah menuntut” - iblis tidak punya waktu untuk mereka yang 

tidak memiliki kuasa dan otoritas dari Allah. “Menampi” - iblis 

mencoba untuk menghalangi kita. Dia akan mengambil dan 

menunggu apa yang Saudara terima dari Tuhan. Dia akan membawa 

Saudara kepada keputusasaan.   

 

b. Iblis mencoba untuk beroleh keuntungan atas kita  

“supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya” (II Kor 2:11) 

Simson harus menghadapi singa. Iblis akan menghalangi kita, ketika kita hendak melakukan kehendak 

Allah dan hidup untuk mempermuliakan Allah. Ia akan memanfaatkan setiap kelemahan kita.  

 

 



c. Iblis berkeliling ... mencari orang yang dapat ditelannya 

“Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 

mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.” (I Ptr 5:8) 

 

3. Simson berhadapan dengan pintu gerbang kota 

Pintu gerbang melambangkan rintangan yang dipasang 

oleh iblis supaya kita tidak berjalan dalam kuasa Roh Kudus. 

Hak 16:3 “Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah 

malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya 

kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, 

dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di 

atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak 

gunung yang berhadapan dengan Hebron.” 

Alkitab mengatakan bahwa Simson bangun, waktu dia berusaha keluar dari kota itu, dia lihat 

pintunya terkunci. Alkitab katakan berkuasalah Roh Tuhan atas Simson dan mengangkat gerbang itu dan 

dilemparkannya tiang itu dan dia berjalan di dalam kemenangan. Karena dia berjalan dalam kuasa Roh 

Kudus. Iblis akan memakai berbagai cara untuk menghalangi Saudara. Kemenangan atas Filistin itu 

melambangkan kemenangan atas dunia, pencobaan-pencobaan dunia dll. Jawabannya adalah dengan 

dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya sekali tetapi berulang-ulang.   

 

RAHASIA KEKUATAN SIMSON 

Rahasia kekuatan Simson adalah dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita membaca kehidupan Simson, 

ada satu kalimat yang terus berulang: “berkuasalah Roh Tuhan atas dia” (Hak 13-16) 

Hak 14:6 “Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang 

mencabik anak kambing—tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada ayahnya 

atau ibunya apa yang dilakukannya itu.” 

Hak 14:19 “Maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 

tiga puluh orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu 

kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-

nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya.” 

Hak 15:14 “Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-

sorak, maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami 

yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya.” 

Ini berbicara tentang kita. Pada waktu kita bangun tiap pagi kita akan menghadapi segala macam 

tantangan dan berdoalah “Tuhan, biarlah Roh Tuhan berkuasa atasku. Dan Roh Kudus bangkit di 

dalamku.” Itulah rahasia Simson.  

 



TIGA HAL YANG MEMBAWA SIMSON  SAMPAI PADA PENGURAPAN TUHAN 

 

1. Kelahirannya adalah “Kelahiran mujizat” - orang tuanya mandul. 

Simson lahirnya tidak biasa, karena orang tuanya mandul. Hak 13:2 “Pada waktu itu ada seorang 

dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah; isterinya mandul, tidak beranak.” Alkitab 

mengatakan bahwa Malaikat Tuhan datang kepada orang tuanya dan berkata “Ada mujizat yang akan 

terjadi dan kamu akan mempunyai anak.”  

Lahir baru bagi kita itu bukan hal yang sembarangan, kalau Saudara mau mengalami kuasa Allah 

dalam kehidupanmu, Saudara harus yakin dan mengalami satu kelahiran mujizat dengan lahir baru. 

Saudara harus yakin bahwa Saudara sudah lahir baru. 

 

2. Simson seorang yang nasir Allah 

Apa seorang nasir Allah? Nasir Allah itu adalah orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. 

Saudara tidak bisa hidup dengan 2 standard, satu kaki di dunia dan satu kaki di gereja. Saudara harus 

bisa memisahkan diri dari dunia ini. Saudara harus memiliki gaya hidup yang membuat Saudara 

menonjol dan orang tahu bahwa Saudara dikhususkan oleh Tuhan. Apakah kita semua mau menjadi 

orang nasir Allah yang dipisahkan supaya Roh Kudus memenuhi hidup Saudara.  

 

3. Simson mengklaim janji Allah bahwa Roh Kudus akan mengurapi dan memakainya 

Simson tahu meng-klaim apa yang Tuhan janjikan. Supaya dia menggenapi kehendak dan tujuan 

Allah di dalam hidupnya. Dia tahu bagaimana menunggu dan menantikan urapan Roh Kudus di dalam 

dirinya. Minta jadikan diri kita kudus di hadapan Tuhan.   

 

KEGAGALAN SIMSON 

Kita akan melihat beberapa hal yang membuat Simson gagal dan jatuh.  

Ia menjauh dari Tuhan - ia hidup untuk dirinya sendiri.  

Pada waktu Simson menarik diri dari Tuhan, Tuhan menarik Roh Kudus dari hidupnya. Tuhan 

tidak akan undur dari kita sampai engkau sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan-Nya. Pada 

waktu Simson memutuskan untuk memuaskan keinginan dagingnya Simson mengalami kegagalan dan 

jatuh.  

Sebenarnya Simson telah melakukan yang yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan telah 

melakukan banyak apa yang dialami Simson? dia bisa juga mengalami kegagalan dan jatuh.  

Kita juga bisa kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan di saat kita jauh dari Tuhan dan henya 

mementingkan dirinya sendiri.     
TIGA HAL YANG DAPAT KITA LAKUKAN DALAM HIDUP INI 
1.Jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita.  



Seperti perumpamaan anak bungsu yang menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang 

jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ketika dia kembali ke rumah 

ayahnya, ayahnya melihat anaknya itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.  

  

2. Memakai untuk kepentingan sendiri 

seperti orang kaya dan lazarus dalam perumpamaan, dia kaya dan terkenal tetapi kehilangan 

juga semuanya, alkitab mengatakan bahwa akhirnya dia ke neraka. Saudara bisa memakai itu semua 

untuk kepentingan sendiri 

 

3. investasikan hidupmu dalam kerajaan Allah  

Pakai apa yang Saudara miliki itu untuk kemuliaan kerajaan Allah. 

 

Miliki kerinduan untuk menjadi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, bukan sekedar menjadi 

orang percaya biasa. Jadilah generasi yang diperlengkapi untuk memenangkan dunia bagi Yesus. Amin 

 
Rev. Prince Guneratnam 

General Session Asia Empowered 21, SICC, 26 Oktober 2011 

 

 

 

 

 

 

 


