
 



Pesan Gembala 

PENUH ROH KUDUS dan BERBAHASA ROH 

Shalom, Saudara yang dikasihi Tuhan 

Beberapa bulan yang lalu kita telah memperingati hari Pentakosta dan disaat bersamaan 

Gembala Pembina menjadi salah satu pembicara di Empowered 21 Global - Yerusalem yang 

dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Mari kita tangkap pesan Tuhan tentang hari 

Pentakosta ini... 

 

YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-MURIDNYA 

 Alkitab mengatakan bahwa karena dosa-dosa manusia Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, 

tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. 

Selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 

murid-murid-Nya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup.  

Setelah berulang-ulang Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid-Nya, Tuhan 

Yesus naik ke sorga. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus mulai terangkat. Tuhan Yesus semakin kecil 

dan semakin kecil akhirnya hilang dari pandangan mata. Murid-murid terheran-heran menatap ke 

langit. Tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih yaitu malaikat Tuhan yang berkata, “Hai orang-

orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga 

meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke 

sorga.” (Kisah Para Rasul 1:11).  

Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah murid-murid-Nya, maka yang akan 

melihat Dia turun dari sorga juga adalah murid-murid-Nya, yaitu kita semua.  

Dan inilah pesan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga, “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.” (Kis 1:8) Tuhan mau kita menjadi saksi-Nya 

di Yerusalem (diantara keluarga), di seluruh Yudea (diantara orang-orang seiman), Samaria  

(diantara orang-orang bukan seiman), dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberikan 

kepada kita KUASA supaya kita menjadi saksi-Nya yang luar biasa.  

 

Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua 

dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: 

1. Tuhan Yesus datang di awan-awan dan Dia mengangkat gereja-Nya. 

Kita yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya akan diangkat dan kita akan bertemu dengan 

Tuhan Yesus dan tinggal bersama-Nya selama-lamanya. 



2. Tuhan Yesus akan turun menjejakkan kakinya di bumi ini dan bersama-sama kita orang 

kudusnya juga akan turun.  

Kita akan bersama-sama memerintah di bumi ini selama 1000 tahun.  

MURID 

Kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid-Nya, maka yang akan 

melihat Dia di awan-awan turun dari sorga itu adalah murid-murid-Nya. 

Siapakah yang disebut dengan murid-murid-Nya? 

1. Mereka yang menjadi saksi-Nya 

2. Mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup.  

Apa yang dilakukan oleh murid?  

Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid-Nya berkumpul di Yerusalem. Mereka 

berkumpul di kamar loteng (upperoom).  Ada sekitar 120 orang murid yang berkumpul disana, 

padahal Tuhan Yesus mengunjungi lebih dari 500 murid-murid-Nya. Pada waktu itu Tuhan Yesus 

sudah berkata kepada lebih dari 500 murid-murid-Nya, “Kamu jangan meninggalkan Yerusalem 

sebelum kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi!” tetapi yang meresponi hanya sekitar 120 

murid (25%).  

Apa yang mereka lakukan? 

1. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 

Mereka sedang menunggu janji Tuhan yaitu kuasa atau Roh Kudus yang akan dicurahkan. 

Sepuluh hari setelah itu, pada Hari Raya Pentakosta (Hari Raya orang Yahudi), tiba-tiba 

terdengarlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka tambah sungguh-sungguh 

berdoa dan apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api 

bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing dan mereka penuh dengan Roh Kudus. 

 

2. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh 

Roh Kudus itu untuk mengatakannya.  

Itu adalah bahasa roh! Pada waktu itu berkumpullah di sana orang-orang Yahudi yang saleh 

dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka mempunyai bahasa masing-masing dari tempat 

asalnya meskipun mereka semua juga bisa berbahasa Ibrani. 

Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal 

berbahasa roh, mereka mendengar bahwa murid-murid lain berbicara dalam bahasa asal mereka! 

Mereka kaget, “Mereka kan orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka berbicara dengan 

bahasa asal kita?” Tetapi mereka percaya bahwa itu adalah bahasa Roh. 

 



KESAKSIAN 

Beberapa waktu yang lalu, Gembala Pembina mengadakan KKR di Amerika dan Pdt. Welyar 

Kauntu sebagai memimpin pujian. Setelah selesai memimpin pujian, dia turun dari panggung. Tiba-

tiba ada seorang wanita datang menghampirinya, “Dari Indonesia? Anda bisa berbahasa Spanyol?” 

Pdt. Welyar Kauntu menjawab. “Tidak, saya tidak bisa berbahasa Spanyol.” Ibu itu heran dan 

berkata, “Tadi Anda berkata, “I worship You, I adore You” dalam bahasa Spanyol!” Pdt. Welyar 

hanya berkata, “Tidak, tadi saya berbahasa roh!” Ternyata apa yang dialami Pdt. Welyar itulah yang 

pernah dialami 2000 tahun yang lalu.  

KEUNTUNGAN DALAM BERBAHASA ROH 

1. Kita Akan Lebih Berani Bersaksi Tentang Tuhan Yesus 

I Yohanes 4:4b, “sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam 

dunia.” 

2. Kita Akan Membangun Kerohanian Kita 

 I Korintus 14:4a, “Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya 

sendiri.” 

3. Kita Akan Lebih Merasakan Hadirat-Nya 

 Kalau Saudara berbahasa roh, akan berbeda dengan tanpa berbahasa roh. 

4. Kita Akan Merasakan Damai Sejahtera dan Sukacita yang Lebih Besar 

 Damai sejahtera dan sukacita adalah karakter Allah, jadi ketika kita berdoa dengan bahasa 

roh artinya hidup dalam kontrol dan kendali Roh Kudus, yang menguasai hidup kita bukan 

persoalan dan masalah yang ada melainkan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita.  

5. Kita akan Berdoa Lebih Lama 

Kalau kita berdoa dengan bahasa yang dimengerti, misalnya Bahasa Indonesia, Jawa, Betawi, 

Mandarin, Inggris, Belanda, dsb., itu semua terbatas. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa Roh, 

maka kita akan berdoa berjam-jam.  

6. Roh Kita yang Berdoa 

I Korintus 14:14-15 “Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, 

tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan 

rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku; aku akan menyanyi dan memuji dengan 

rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku.” 

Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. 

• Kalau kita berbahasa roh, roh kitalah yang berdoa, menyanyi dan memuji.  

• Kebanyakan orang juga berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa yang ia 

mengerti yaitu dengan jiwanya.  



• Ada juga yang dengan tubuhnya yaitu dengan bertepuk tangan, angkat tangan, melompat-

lompat dll.  

7.  Kita akan Masuk Dalam Perhentian atau Spiritual Refreshing 

Jika Saudara merasa sedang tertekan, banyaklah berbahasa roh, hingga Saudara merasakan 

masuk masa perhentian atau Spiritual Refreshing bersama dengan Tuhan.  

 8.  Meningkatkan Imunitas Tubuh  

Ada seorang ahli otak dari ORU (Oral Roberts 

University) yang bernama Dr. Clark Peterson, 

melalui sebuah riset dan testing didapatkan 

bahwa orang yang berbahasa roh, otaknya akan 

melepaskan 2 bahan kimia yang disebut dengan 

hormon endorfin yang ditujukan ke sistem 

imunitas tubuh sehingga immunitasnya 

meningkat 35-40%.  

Yang menarik, pengeluaran bahan kimia ini 

dipicu oleh salah satu bagian otak kiri yang aktivitasnya tidak jelas. Bagian otak ini beraktivitas 

ketika kita berbahasa roh.  

DAMPAK KEPENUHAN ROH KUDUS 

1. Bersaksi dengan Efektif  

Petrus berkotbah tidak lebih dari 4 menit, tetapi 3000 orang bertobat dan dibaptis. Apakah 

Saudara rindu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, mungkin itu suami atau istri 

Saudara, teman dekat Saudara yang selama ini susah untuk diinjili bahkan sudah puluhan tahun, 

tiba-tiba bertobat ketika Saudara bersaksi? Amin. 

2. Disertai dengan Tanda-tanda dan Mujizat 

Kemudian para murid dipakai Tuhan dengan tanda-tanda, mujizat, dan kesembuhan. Petrus 

dan Yohanes yang tadinya adalah orang yang biasa-biasa sama seperti kita, mereka dipakai Tuhan 

dengan luar biasa. Kita juga telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan 

atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh.  

3. Cara Hidup Jemaat Berubah 

a. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-rasul dan persekutuan  

Saat itu mereka bertekun membaca Alkitab dalam persekutuan.  

b. Mereka Selalu Berkumpul dalam Persekutuan  

Mereka selalu berkumpul untuk memecah-kan roti dan berdoa. Orang yang penuh Roh 

Kudus akan senang membaca Alkitab dan senang berdoa. Jika Saudara tadinya senang berdoa dan 



membaca Alkitab lalu jadi tidak senang lagi, maka itu tandanya Saudara mulai tidak dipenuhi Roh 

Kudus.   

c. Mereka Selalu Bergembira, Tulus Hati dan Senang Memuji Allah  

Orang yang penuh Roh Kudus itu selalu gembira, tulus hati dan suka memuji Tuhan.  

• Gembira, artinya mukanya seperti bulan dan bukan lonjong seperti pepaya.  

• Tulus hati, artinya tidak punya hati yang culas terhadap orang lain. Orang yang penuh Roh Kudus, 

apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dilakukannya pasti sama.  

• Senang memuji Allah, artinya senang mengucap syukur, “Tuhan, Engkau baik. Tidak ada yang 

seperti Engkau!”.   

d. Mereka Suka memberi 

Jemaat gereja mula-mula sedemikian suka memberi, sehingga tidak ada orang yang 

berkekurangan waktu itu. Saudara yang suka memberi dan Saudara akan diberkati Tuhan.  

e. Mereka Disukai Semua Orang  

Persekutuan jemaat begitu indahnya sehingga menarik hati banyak orang di sekitar mereka, 

dan tiap-tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa yang  bertobat. 

DAMPAK YANG FENOMENAL DARI PENTAKOSTA 

1. Pentakosta Pertama 

Pentakosta yang pertama adalah 2000 tahun yang lalu di kamar loteng. Dalam tempo ± 100 

tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi Kristen. Ini dahsyat! Setelah itu 

memang gereja mengalami masa kegelapan selama 1000 tahun! Setelah itu mulai terjadi 

kebangkitan kembali.  

2. Pentakosta Kedua  

William Seymor yang dipakai oleh Tuhan, adalah seorang berkulit hitam. Ia mencatat sejarah 

besar melalui peristiwa di Asuza Street pada tahun 1906. Dan hari ini data kekristenan termasuk 

Katholik di seluruh dunia ada sekitar 30%. Yang menarik dari 70% orang Kristen yang ada 30% nya 

dimenangkan mulai awal abad 20 yaitu tahun 1900-an. Dan dia bernubuat, “Tuhan berkata: Setelah 

100 tahun, Aku akan mencurahkan Roh-Ku - ‘Shekinah Glory’ dengan porsi 2x lipat (double 

portion).” Sebetulnya double portion bukan hanya 2x lipat, tetapi bisa berlipat-lipat. 

3. Pentakosta Ketiga 

Pada Empowered 21 Asia tahun 2013 lalu di SICC - Bogor, kita telah mendeklarasikan bahwa 

kita sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga! Setelah itu setiap kali Gembala Pembina naik 

ke menara doa SICC, di ruangan tersebut beliau selalu menghampiri bola dunia yang besar yang ada 

di sana. Gembala Pembina tumpang tangan dan mendeklarasikan, “Kita sedang menanti-nantikan 



Pentakosta yang ketiga!” tetapi beberapa waktu yang lalu, Tuhan mulai berbicara kepada Gembala 

Pembina, “Sekarang ubah, bukan sedang menanti-nantikan tetapi Pentakosta ketiga sudah dimulai!”  

Ternyata di Empowered 21 Global - Yerusalem juga Gembala Pembina harus mendeklarasikan 

itu di hadapan para pemimpin dunia yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Disana Gembala 

Pembina mendeklarasikan, “Malam ini, saya deklarasikan bahwa Pentakosta yang ketiga sudah 

dimulai!” 

 

APA YANG DIMAKSUD PENTAKOSTA KETIGA? 

a.  Bumi Dipenuhi Dengan Pengetahuan Akan Kemuliaan Tuhan 

Hab 2:14, “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti 

air yang menutupi dasar laut.” 

b. Tiga Generasi Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa 

Yoel 2:28-29 “Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku 

ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-

penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu.” 

c. Akan Terjadi Pelipatgandaan Mujizat dan Pelipatgandaan Goncangan 

Yoel 2:30-31, “Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api 

dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi 

darah sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.” 

d. Penuaian Jiwa Besar-besaran 

Yoel 2:32, “Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab 

di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; 

dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas.” 

e. Tuhan Yesus Datang di Awan-awan Untuk Menjemput Gereja-Nya 

Setelah penuaian jiwa besar yang terakhir tersebut, maka Tuhan Yesus akan datang untuk 

kali yang kedua di awan-awan. Dia akan menjemput gereja-Nya yang sungguh-sungguh kepada 

Tuhan. Oleh sebab itu tidak bosan-bosannya Gembala Pembina berkata, “Mari kita sungguh-

sungguh menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya dan kita berjaga-jaga!.”   

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN? 

1. Kita bertekun, dengan sehati dalam doa bersama-sama (Pentakosta pertama & kedua) dalam 

unity siang dan malam. 

2. Kita sedang memasuki Tahun Double Sabbath. 



• Banyak beristirahat dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama 

siang dan malam. 

• Banyak berserah, banyak mengandalkan Tuhan 

Mimpi Profetik - (Jeremiah Johnson)  

Ada seorang nabi muda dari Amerika bernama Jeremiah Johnson. Dia mendapatkan mimpi 

yang disebut dengan ‘Mimpi Profetik’.   

Berikuti ini mimpi profetik Jeremiah Johnson: Pada tanggal 16 Februari 2015, saya melihat 

ada dua tentara yang berhadapan satu sama lain dengan membawa bendera. Yang satu bendera 

bertuliskan “Gerakan Doa” dan yang satunya “Gerakan Kebangunan Rohani.” Kedua gerakan ini 

sepertinya bermusuhan. 

Roh Allah berbicara kepada saya dalam mimpi dan berkata “Dua Jenderal dan pasukannya 

harus disatukan untuk menggenapi tujuan-Ku di Amerika, karena doa syafaat melahirkan 

kebangunan rohani dan kebangunan rohani melahirkan lebih banyak doa syafaat. Gabungan dari 

semua ini tidak mudah dihancurkan.”  

Selama ini telah dikenal doa syafaat melahirkan kebangunan rohani tetapi Aku sedang 

melepaskan kebangunan rohani yang melahirkan doa syafaat di Amerika yang akan menyokong 

pencurahan roh-Ku yang akan datang segera, kebangunan rohani yang akan datang di Amerika 

akan melahirkan banyak rumah doa. Sepertinya mimpi itu untuk Amerika dan akan segera terjadi. 

Tiba-tiba saya melihat kedua Jenderal doa dan kebangunan rohani ini turun dari kuda 

mereka dan melepaskan helm mereka. Mereka saling berlutut, mengulurkan tangan satu sama lain.  

Saat mereka saling menggenggam tangan, kilat dari langit menghantam tanah dan 

goncangan yang besar terjadi di Amerika. Dan kedua tentara yang saling berhadap mulai saling 

merangkul dan menajamkan pedangnya dan terjadilah kebangunan rohani yang luar biasa.  

Jadi kebangunan rohani dimulai dengan doa... doa... dan doa. Para pendoa bersama-sama 

dipakai dalam kebangunan rohani. Dan semua ini akan terjadi. Tuhan katakan tidak ada cara lain, 

hanya dengan cara ini. 

Kalau Gembala Pembina berbicara tentang hal ini, Saudara mungkin tidak akan heran, 

sebab dari awal DNA gereja kita adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam 

sampai terjadi kebangunan rohani. Kalau di Amerika doa, pujian, dan penyembahan itu harus 

disatukan, maka di gereja kita ini semua sudah menjadi satu. Itulah sebabnya Gembala Pembina 

harus pergi ke bangsa-bangsa untuk membawa api kebangunan rohani ini. Dan ini bukan hanya 

terjadi di Amerika.  

Pesan Tuhan bagi kita semua adalah kita harus kembali kepada DNA kita. Ini bukan masalah 

mengenai gereja penuh atau tidak, tetapi soal Kerajaan Allah, dan tidak ada cara lain selain melalui 

doa, pujian, dan penyembahan. 

 



KEBANGUNAN ROHANI  

Kalau kita melihat kebangunan rohani abad 20, yang 

pertama terjadi di Kansas City (1901), Wales (1904) dan 

Asuza Street (1906). Ciri-ciri dari kebangunan rohani ini 

adalah berbahasa roh dan terjadi kesembuhan: 

• Revival Firman Tuhan (1907) 

 Revival yang terjadi di Pyong Yang, Korea Utara. 

Disana dikatakan bahwa mereka membaca Firman Tuhan 

selama 6 bulan terus menerus. Ada kehausan  yang luar 

biasa yang terjadi di sana. Mereka berjam-jam begitu rindu untuk berdoa dan membaca Firman 

Allah. Tidak ada kegiatan lain. Orang berpikir mengapa ini bisa terjadi? Itulah revival pertama yang 

terjadi di Korea  

Hari-hari ini begitu banyak kesaksian bagaimana mereka yang membaca Alkitab setiap hari 

itu bukannya orang-orang biasa tetapi mereka adalah orang yang sibuk. 

• Revival Salib Kristus (1927) 

Revival Salib Kristus, terjadi di Uganda. Menteri Keuangan bertobat di suatu kebaktian kecil. 

Dia pergi kepada raja, dia minta mundur tetapi ditolak, sebagai hukumannya, dia suruh bersaksi 

mengakui dosa korupsinya, dia keliling ke mana-mana dan apa yang terjadi? Revival terjadi.  

• Revival Praise and Worship (1946) 

Revival Praise and Worship terjadi di Taiwan. Terjadi karena ada orang-orang yang suka 

memuji, menyembah Tuhan.  

Di bagian Timur Indonesia yaitu di Soe. Disana pernah terjadi mujizat dan kesembuhan.  

KEBANGUNAN ROHANI  

Ciri-ciri kebangunan rohani   

1. Berbahasa roh dan penuh Roh Kudus 

2. Membaca Alkitab 

3. Bersaksi 

4. Pujian dan penyembahan  

5. Mujizat terjadi.  

Tuhan mau kita menjadi saksi-Nya sebab ini adalah penuaian besar. Untuk itulah Tuhan 

akan memberikan kita kuasa dan kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga Saudara akan 

hidup kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Amin (SH) 

Pesan Gembala Pembina Pdt DR. Ir. Niko Njotorahardjo 



Apa itu BERBAHASA ROH? 

“Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bilamana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang 

mempersembahkan sesuatu: yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, 

atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus 

dipergunakan untuk membangun. “ ( 1 KOR 14:26 ) 

 

Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kira-kira pada tahun 55 M. Bila kita membaca isi 

surat 1 Korintus, tentu kita bisa berasumsi bahwa pada masa itu penggunaan karunia-karunia 

dalam ibadah Kristen secara umum, dan khususnya di kota Korintus adalah hal yang biasa. Hal ini 

dapat kita baca dalam tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 14:26, bahwa hal-hal yang yang 

membangun jemaat dalam ibadah adalah :  

1. Mazmur (nyanyian),  

2. Pengajaran (khotbah),  

3. Pernyataan Roh (nubuat), serta  

4. Bahasa Roh dan penterjemahan.  

 

Kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul 13:2, sebuah contoh yang terjadi di Antiokhia, Pada 

suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: 

“Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”  

Inilah sebuah contoh yang terjadi di dalam ibadah jemaat pada masa itu. Apakah pernyataan Roh 

Kudus tersebut disampaikan melalui nubuatan, ataukah melalui bahasa Roh yang diterjemahkan, 

sebab Bahasa Roh yang diterjemahkan setara dengan nubuat, tetapi memerlukan dua orang. 

Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang tertulis di dalam Alkitab mengenai karunia-

karunia Roh yang terjadi pada masa Gereja mula-mula. Bagaimana dengan sekarang? Masalah 

nyanyian rohani dan pengajaran adalah hal yang baku di dalam liturgi Kristen, bagaimana halnya 

dengan nubuat dan Bahasa Roh? Kedua hal ini tidak mendapat tempat yang seimbang di dalam 

Gereja, mengapa? Karena Bahasa Roh kadang dipraktekkan dengan cara yang kurang tertib, bahkan 

sering bertentangan dengan perintah rasuli di dalam Alkitab, tidak diterjemahkan, tidak diuji, 

bahkan banyak yang berasal dari emosi hati belaka. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan 

persepsi yang macam-macam mengenai Bahasa Roh. Jadi apakah artinya BAHASA ROH menurut 

Alkitab ? 

A. Istilah Bahasa Roh 

Bahasa Roh dalam bahasa Inggris biasanya disebut “speaking in tongues” atau “bahasa 

lidah”. Dalam bahasa Inggris kata “tongue” selain artinya lidah, juga berarti bahasa, contohnya: “my 

mother tongue is Sunda language.” Artinya bahasa ibu saya (= bahasa yang dimiliki sejak saya lahir) 

adalah bahasa Sunda.  

Kata “bahasa Roh” dalam bahasa Yunani, yang menjadi bahasa asli Kitab Perjanjian Baru 

adalah glossolalia, yang berasal dari kata benda “glossa” yang artinya lidah atau bahasa, dan kata 



kerja “lalein” yang artinya berbicara atau berkata-kata. Jadi kata “glossolalia” secara harafiah 

berarti “berbicara dengan lidah” atau “berkata-kata dengan bahasa.” 

Menurut konteks pemakaiannya, kata benda “glossa” sendiri sesungguhnya mempunyai 3 

macam arti yang berbeda, yaitu : 

1. Arti fisiologis, yaitu “lidah” sebagai “alat bicara” manusia (Mazmur 39:2; Mazmur 52:4; Amsal 

6:17; 10:31; 17:4; Lukas 1:64; 16:24). 

2. Arti filologis, yaitu “bahasa” sebagai “sarana komunikasi” antar manusia (Yesaya 66:18; Daniel 

3:7). 

3. Arti pneumatologis, yaitu “bahasa Roh” (1 Korintus 14:19,22,26) yang berfungsi sebagai 

“wahana doa” manusia kepada Allah (1 Korintus 14:2,13; 2 Korintus 12:2-4). 

Rasul Paulus membedakan arti kedua (filologis) dan ketiga (pneumatologis) tersebut 

dengan menggunakan istilah “bahasa manusia” dan “bahasa malaikat” (1 Korintus 13:1). Mengapa 

Rasul Paulus menggunakan istilah “bahasa malaikat” untuk bahasa Roh? Karena bahasa Roh 

merupakan suatu bahasa supranatural yang sulit sekali untuk dipahami (1 Korintus 

14:2,9,16,19,23), sehingga membutuh-kan penafsiran atau penjelasan khusus (1 Korintus 12:10,30; 

14:5,13,27-28). 

B. Bahasa Roh di dalam Perjanjian Lama 

Dalam Kitab Perjanjian Lama, terdapat sejumlah kisah mengenai fenomena bahasa Roh di 

lingkungan bangsa Israel. Pada umumnya fenomena bahasa roh ini berupa karunia Roh kenabian 

yang memungkinkan orang untuk bernubuat. Misalnya, dalam 1 Samuel 10:10, dikisahkan bahwa 

“Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul 

turut kepenuhan seperti nabi-nabi di 

tengah-tengah mereka” lalu mulai 

bernubuat bersama-sama dengan nabi-

nabi lain (1 Samuel 10:6), sehingga 

mengherankan semua orang yang 

melihatnya (1 Samuel 10:11a). 

Selanjutnya, dikisahkan pula bahwa 

“Roh Allah hinggap pada orang-orang 

suruhan Saul, sehingga mereka pun 

kepenuhan seperti nabi” (1 Samuel 

19:20). Bahkan dikisahkan bahwa 

rombongan orang-orang suruhan Saul yang kedua dan ketiga pun turut “kepenuhan seperti nabi” (1 

Samuel 19:21). Malahan Roh Allah juga hinggap pada Saul sendiri, sehingga ia pun ikut “kepenuhan 

seperti nabi.” (1 Samuel 19:23). Betapa hebat pengaruh Roh Allah ini, sehingga Saul “menanggalkan 

pakaiannya”, lalu “rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman” (1 

Samuel 19:24). 

Juga dikisahkan bagaimana rombongan nabi yang dipimpin Elisa sering “kepenuhan Roh” 

dan “berbicara aneh,” sehingga dianggap sebagai “orang-orang gila” (2 Raja-raja 9:11). Dalam Kitab 

Bilangan, dikisahkan bahwa Tuhan mengambil sebagian dari Roh yang hinggap pada Musa dan 



menaruhNya ke atas 70 tua-tua bangsa Israel, sehingga mereka semua “kepenuhan seperti nabi” 

dan mulai bernubuat (Bilangan 11:25). Ketika Eldad dan Medad ikut juga “kepenuhan seperti nabi” 

(Bilangan 11:26-27), Yosua meminta Musa untuk mencegah mereka (Bilangan 11:28). Tetapi, Musa 

tidak mencegah mereka, karena ia justru berharap agar semua umat Israel dapat memperoleh 

“karunia Roh kenabian” (Bilangan 11:29). Jadi dapat disimpulkan, bahwa fenomena “kepenuhan 

roh”, yang membuat orang mampu untuk “bernubuat” atau “berkata-kata dengan bahasa Roh”, 

sudah terjadi sejak jaman dulu. 

Sehubungan dengan “karunia Roh kenabian,” nabi Yoel menubuatkan sebagai berikut: 

“Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua 

manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua 

akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas 

hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan 

mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 

Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari 

TUHAN yang hebat dan dahsyat itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan 

diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah 

difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang 

terlepas.” (Yoel 2:28-32). 

Jadi “pencurahan Roh” berkaitan erat dengan “tugas kenabian” kepada orang banyak. 

  C. Kapan Bahasa Roh digunakan dalam jemaat ? 

Kisah Para Rasul memberikan informasi, bahwa fenomena “bahasa Roh” pertama kali 

muncul dalam jemaat Kristen pada perayaan hari Pentakosta di Yerusalem (Kisah Para Rasul 2:1-

4), sesuai dengan janji Yesus Kristus kepada para muridNya (Lukas 24:48-49; Kisah Para Rasul 1:4-

5,8), ketika mereka sedang berkumpul di Yerusalem, sehingga mereka mulai berani tampil untuk 

memberi kesaksian mengenai Yesus Kristus (Kisah Para Rasul 2:14-40). 

Bagaimana persis wujud dari “bahasa Roh” yang diberikan oleh Roh Kudus ini, tidak 

dijelaskan oleh Lukas. Hanya ditegaskan, bahwa semua orang yang mendengarnya menjadi 

“bingung” (Kisah Para Rasul 2:6b), “tercengang-cengang dan heran” (Kisah Para Rasul 2:7), serta 

“sangat termangu-mangu” (Kisah Para Rasul 2:12), karena para murid yang “berasal dari Galilea” 

(Kis.2:7b) dapat berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri (Kisah Para Rasul 2:6c; 8:11). 

Mengapa para pendengar itu bingung, tercengang-cengang, heran dan termangu-mangu saat 

mendengar para murid berbahasa Roh? Apa gerangan yang terjadi? Ada 2 kemungkinan yang 

terjadi. Kemungkinan pertama, para pendengar mengetahui persis apa yang dikatakan oleh para 

murid, yaitu “tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah” (Kisah Para Rasul 2:11), 

sehingga mereka sampai “terharu” (Kisah Para Rasul 2:37) dan “memberi diri mereka dibaptis” 

(Kisah Para Rasul 2:41), sedang kemungkinan kedua, bahwa para pendengar tidak memahami apa 

yang hendak disampaikan oleh para murid, sehingga mereka bertanya-tanya seorang kepada yang 

lain: “Apakah artinya ini ?” (Kisah Para Rasul 2:12). Hal ini tampak melalui sindiran beberapa orang 

yang mengatakan: “Mereka sedang mabuk oleh anggur manis” (Kisah Para Rasul 2:13,15). 

 



D. Apa Kegunaan Bahasa Roh bagi Jemaat? 

Lukas menjelaskan, karunia Roh Kudus berguna dalam pemberitaan injil atau memberikan 

kesaksian tentang Yesus Kristus (Lukas 24:46-49; Kisah Para Rasul 1:4-8), bahkan Matius, Markus 

dan Yohanes pun  menegaskan hal yang sama juga dalam surat-surat mereka. Namun, secara 

khusus Markus menegaskan bahwa demi kepentingan pemberitaan Injil dan kesaksian tentang 

Yesus Kristus, maka para rasul akan diperlengkapi dengan 

kemampuan untuk “berbicara dalam bahasa-bahasa yang 

baru” (Markus 16:15-17). 

Selain berguna untuk kepentingan pemberitaan Injil dan 

kesaksian, karunia Bahasa Roh juga berfungsi sebagai 

“tanda kehadiran” Roh Kudus di dalam diri orang-orang 

yang percaya kepada Yesus Kristus, baik sebelum dibaptis 

maupun sesudah dibaptis, contohnya Keluarga Kornelius 

(Kisah Para Rasul 10:44-48). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa karunia bahasa Roh tidak hanya 

berguna bagi “pemberitaan Injil” namun juga 

“pembangunan Jemaat” (1 Korintus 12:1-31; 14:12). 

Berbeda dengan para penulis Injil, Paulus menjelaskan 

bahwa karunia Bahasa Roh juga bermanfaat untuk 

kepentingan atau pembangun diri sendiri, khususnya dalam menjalin hubungan pribadi dengan 

Allah (Rom.8:26-27; 1 Kor.14:2,4). Bahkan karunia Bahasa Roh juga berfungsi sebagai “tanda” 

untuk orang-orang yang tidak beriman, sama seperti karunia untuk bernubuat adalah “tanda” 

untuk orang-orang beriman (1 Kor.14:22). Karena itu, meskipun Paulus sendiri mendukung dan 

tidak melarang penggunaan bahasa Roh di dalam lingkungan jemaat (1 Kor.14:5,39), akan tetapi ia 

menganjurkan supaya digunakan secara baik dan bijaksana demi kepentingan seluruh jemaat (1 

Korintus 14:26-28). 

E. Apa Perbedaan “Tanda” Bahasa Roh dan “Karunia” Bahasa Roh ?   

Ada perbedaan antara tanda berbahasa roh dengan karunia berbahasa roh. Tanda berbahasa 

roh berkaitan dengan baptisan Roh Kudus (Kisah Para Rasul 2:1-4), sedangkan karunia berbahasa 

roh berkaitan dengan sembilan karunia Roh Kudus (1 Korintus 12:7-11). Perbandingan antara 

tanda dan karunia bahasa roh terletak dalam hal penggunaan dan fungsinya. Tanda bahasa roh 

meneguhkan bahwa seseorang sudah dibaptis dalam Roh Kudus yang melengkapi orang percaya 

agar mengetahui cara berdoa dalam Roh, kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut.  

“Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar 

imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.” (Yudas 1:20). 

“Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak 

turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan 

berdoa juga dengan akal budiku; aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan 

menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku.” (1 Korintus 14:14-15). 



“Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu 

muslihat Iblis; …. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh …. Dengan permohonan yang tak putus-

putusnya …” (Efesys 6:11-18) 

Setelah dibaptis Roh Kudus, Roh Kudus akan mulai memberi kita karunia dari sembilan karunia 

khusus. Tersedia sekurang-kurangnya satu karunia khusus untuk setiap orang percaya. (1 Korintus 

12:7,11) 

Saudara, pada waktu kita bertobat dari dosa dengan iman kepada Yesus Kristus, artinya kita 

telah lahir baru. Hal ini tak perlu diulang, karena seseorang tidak dapat dan tidak perlu 

diselamatkan berulang kali. Pada saat kita menerima keselamatan, artinya hidup kita telah  

berpindah dari kerajaan maut kepada Kerajaan Allah (Yohanes 5:24). Korban kematian Yesus di 

atas kayu salib hanya sekali dan untuk selamanya (Ibrani 10:10-18). Namun bagaimana kita dapat 

memelihara keselamatan tersebut? Jawabannya adalah, kita harus selalu berjalan di dalam Roh 

Allah. Oleh sebab itulah Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita dalam menjaga keselamatan 

yang telah kita peroleh dari pada-Nya. Bahkan kita diberi karunia-karunia Roh Kudus agar kita 

memiliki kebranian untuk menjadi saksi dan keberanian dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. 

Bahasa Roh adalah suatu sarana yang Yesus berikan agar kita tetap memiliki ikatan hubungan 

dengan-Nya. Hubungan yang tidak pernah hilang sampai kedatangan-Nya yang kedua. 

Kita memulai dengan Roh, berjalan dengan Roh dan kelak kita akhiri perjalanan hidup kita 

dalam kemenangan oleh karena Roh Kudus. Amin. (AND). 

Pustaka:  

- Buletin KOMPAK, edisi bonus tahun 2002,  

- Lidah Api, Jeff Hammond, 

- Misteri Bahasa Roh (suatu penelusuran), P. Hendrik Njiolah, Pr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOLONG SAYA ROH KUDUS,  

SAYA MARAH! 
Tuhan adalah kasih, dan kasih bukanlah sesuatu yang Ia nyalakan dan padamkan. Ia tetap 

sama dan tidak pernah membiarkan tindakan seorang pun dapat merubah-Nya.  

Saya ingin membagi cerita ini dengan Anda hanya untuk menunjukkan bahwa amarah dapat 

datang dengan cepat dan tak peduli seberapa “Kristen”nya kita, kita tidak pernah mampu 

melampaui godaaan untuk marah. Tuhan lambat akan murka, dan kita pun harus demikian. Ia 

menahan murka-Nya yang berarti pengendalian diri (Mazmur 78:38). Ingatlah, pengendalian diri 

adalah buah Roh. Itu adalah aspek dari karakter Tuhan yang telah Ia bagi kepada kita. 

Amarah yang tidak terkendali dapat dengan cepat berubah menjadi amarah besar dan itu 

sangat berbahaya. Ketika kita mengalami orang lain marah terhadap kita, cukup sering dalam 

amarah mereka terkandung lebih banyak hal ketimbang situasi saat ini. Kita mungkin sedang 

mengemudi dan seseorang menjadi marah karena kita tidak memberikan tanda yang tepat. Berapa 

banyak orang yang dipenjara hari ini karena mereka membunuh seseorang saat dia sedang marah? 

Berapa banyak yang telah secara serius menghancurkan atau merusak hubungan-hubungan yang 

ada karena mereka mengatakan hal-hal yang mengerikan dan menyakitkan saat marah? Rasa 

marah tidak harus memerintah Anda. Ia akan selalu berkeliling mencari kesempatan untuk 

menunjukkan kepalanya yang buruk, tetapi melalui pimpinan Roh Kudus, doa dan pengendalian 

diri, kita tidak harus menyerah kepadanya. Tolonglah diri anda sendiri…lepaskan amarah, 

meneroboslah dan nikmati damai sejahtera Tuhan.  

AKAR KEMARAHAN 

Ada hal-hal yang membuat kita marah, tapi ada orang-orang yang marah tanpa alasan, 

mereka hanya marah saja. Terkadang kita tidak tahu apa penyebab amarah kita. Pernah ada lebih 

dari satu orang yang berkata pada saya, “Saya seringkali marah dan saya bahkan tidak tahu 

mengapa…apa yang salah dengan saya?” pasti ada akar dari segala kemarahan mereka. Orang yang 

pemarah seringkali berasal dari keluarga yang pemarah. Amarah adalah perilaku yang dipelajari, 

dan sampai saat amarah itu diperhadapkan, amarah tersebut akan menjadi lebih besar. Sebagai 

contoh, statistik menyatakan bahwa banyak pria memukul istrinya karena mereka menyaksikan 

tindakan yang sama yang dilakukan ayah mereka pada ibu mereka. Ketika kita tidak mau 

memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, mungkin kita akan menyimpan dosa itu dalam kita 

dan mengulang dosa itu sendiri. 

Banyak orang yang telah dilecehkan akhirnya menjadi pelaku pelecehan. Tetapi ingatlah 

Pengkhotbah 7:9 berkata, “Amarah dan kekesalan menetap dalam dada orang bodoh.” Kita bodoh 

jika kita mempertahankan amarah yang kita rasakan ketika seseorang menyakiti kita. Yesus 

mengatakan pengampunan harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup. Tolonglah diri anda sendiri 

dan ampunilah.  



Amarah berakar pada perfeksionisme. Jika kita memiliki harapan yang tidak realistis 

terhadap diri kita sendiri atau orang lain, hal itu bisa menjadi akar amarah dalam hidup kita. 

Seorang perfeksionis adalah seseorang yang tidak dapat puas kecuali segalanya menjadi sempurna. 

Jika ia tidak mengijinkan Tuhan untuk membawa keseimbangan dalam hidupnya, dorongan untuk 

kesempurnaan biasanya menjadi sumber stress dan ketidakbahagiaan. Hidup tidaklah sempurna 

dan tidak juga orang-orang yang ada didalamnya, namun Tuhan telah memberikan kita 

kemampuan untuk bertahan atas apapun yang datang dengan kesabaran jika kita bersedia untuk 

melakukannya. Hati yang bersyukur yang berterima kasih untuk apa yang dimilikinya adalah hati 

yang lebih berhasil menghindari amarah dan kebencian. Tuhan mengenal kita lebih baik daripada 

diri kita sendiri, dan kita dapat menikmati kepuasan jika kita percaya bahwa dalam kebaikan-Nya 

Ia tidak akan pernah menahan suatu hal yang baik untuk kita pada saat yang tepat.  

Mari kita lihat beberapa topeng yang kita pakai saat kita marah :  

1. Topeng Sikap Acuh dan Dingin 

Ini adalah topeng yang paling umum. Kita berpura-pura bahwa kita tidak marah tetapi kita 

menjadi dingin (tidak ada kehangatan atau 

perasaan) dalam hubungan kita dengan 

orang yang tidak seharusnya kita marahi. 

Contohnya saat kita berdoa untuk seorang 

yang saya sebut “doa saya memaafkanmu 

dengan resmi,” tapi menjaga jarak dan 

kebekuan terhadap orang yang kita katakan 

kepada Tuhan sudah saya maafkan. Alkitab 

berkata dalam 1 Petrus 4:8 bahwa kasih 

kita haruslah sungguh-sungguh (merah 

membara). Kasih yang dingin tidak akan 

pernah dapat diterima oleh Tuhan karena 

hal itu merupakan dalih dari hal yang nyata yang Ia inginkan. Kasih sejati harus tulus, kuat, dan 

hangat.  

Saya selalu bisa merasakan ketika seseorang melakukan sesuatu untuk saya karena tugas 

dan bukan karena keinginan, dan saya harus katakan bahwa saya sangat tidak menyukainya, saya 

bisa merasakan kepurapuraan. Saya yakin orang lain juga bisa merasakannya ketika saya bertindak 

seperti itu.  

Akhir zaman sudah dekat dan kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, 

kita harus secara agresif tidak membiarkan kasih kita terhadap orang lain menjadi dingin dan tak 

bernyawa. 

2. Topeng Penghindaran 

Kita memiliki banyak cara untuk membuang seseorang dari kehidupan kita. Perlakuan diam 

adalah salah satu cara. Ketika kita marah, kadang kita meledak dan kadang kita akan bungkam. Kita 

berkata pada diri sendiri dan orang lain bahwa kita tidak marah, namun kita tidak mau berbicara 

pada orang yang seharusnya tidak kita marahi. Ada saat - saat ketika saya marah dan merasa mulut 



saya tertutup dengan semen. Pernahkah Anda marah dan tidak mau berada di ruangan dengan 

yang kepadanya Anda sedang marah? Jika mereka ingin menonton, Anda ingin tidur, ketika mereka 

ingin makan, Anda tidak lapar. Ini semua adalah topeng yang kita kenakan, bertindak seolah-olah 

semuanya baik-baik saja tetapi pada kenyataanya perilaku kita menunjukkan hal yang sebenarnya.  

Beberapa pengkhotbah atau pendeta menggunakan mimbar dan khotbah mereka untuk 

mengatasi masalah yang membuat mereka marah pada kongregasi atau anggota tertentu dari 

kongregasi mereka. Mereka menutupi amarah mereka 

dengan khotbah yang seharusnya mereka dapatkan dari 

Tuhan. Dia berkhotbah mengeluar-kan rasa sakit hatinya 

dan bukan seperti yang diarahkan Roh Kudus. Selama kita 

masih berbicara tentang luka-luka kita, kita belum dapat 

mengatasinya. Kita mungkin berpura-pura bahwa kita 

sudah melakukannya, tapi pada kenyataan-nya belum. 

Alkitab menyatakan bahwa hati mendustai segala 

sesuatu dan bahwa sulit bagi seseorang untuk mengetahui hatinya sendiri (Yeremia 17:9). Menipu 

diri sendiri adalah cara bersembunyi dari kenyataan. Jika saya memperlakukan seseorang dengan 

dingin, tidak mau berbicara dengannya, menghindari mereka, dan terus menerus berbicara tentang 

apa yang telah mereka lakukan, maka saya belum mengampuni dan saya melukai diri sendiri lebih 

daripada yang lainnya. 

3. Topeng Ayat 

Kita bahkan dapat menggunakan ayat untuk 

melampiaskan amarah kita pada orang lain. Efesus 4:15, 

“Nyatakan kebenaran dalam kasih”. Ayat ini sering 

digunakan untuk menutupi ekspresi amarah atau 

kekecewaaan kita pada seseorang dan bukannya 

mengatakan pada mereka yang sebenarnya tentang apa 

yang telah mereka lakukan. Apakah kita menyatakan 

kebenaran dalam kasih karena kepedulian yang tulus pada 

mereka, atau apakah kita telah menemukan metode baru 

yang seharusnya disetujui oleh Tuhan tentang bagaimana 

mengatakan bahwa seseorang bersalah? 

Ada saat-saat ketika kita harus menegur orang lain tentang prilaku mereka, tapi kita harus 

memastikan bahwa apa yang kita lakukan untuk kepentingan mereka dan juga untuk kita sendiri. 

Kita harus yakin konfrontasi kita adalah yang diperintahkan Tuhan dan bukan hanya keputusan 

kita sendiri. Ada beberapa orang yang tidak menyukai konfrontasi. Kita harus belajar melakukan 

konfrontasi jika Tuhan menginginkan kita untuk melakukannya. Ada saat ketika Tuhan 

menginginkan kita untuk menangani sendiri tanpa mengatakan apapun pada siapapun. Hanya 

karena seseorang melukai perasaan saya bukan berarti bahwa saya harus mengatakannya pada 

mereka. Mungkin merupakan keputusan yang lebih baik besar dan lebih baik untuk “menutupi” 

pelanggaran mereka dan membiarkannya. Mintalah pada Tuhan untuk menunjukkan Anda jika 

Anda menutupi amarah Anda dengan cara apapun dan jika memang demikian, lepaskan topeng 

Anda itu dan mulailah untuk membiarkan Tuhan membawa penyembuhan ke dalam hidup Anda.  



Apakah akibat dari amarah dalam jangka waktu yang lama? Semua aspek kehidupan kita rusak 

olehnya. Tubuh, jiwa, dan roh terkena dampak negatifnya. Kesehatan dan hubungan kita rusak. Kita 

tidak pernah bisa menjadi orang yang Tuhan inginkan jika kita tetap marah. Ingatlah, sekalipun 

amarah Anda adalah hasil dari pelanggaran yang dapat dibenarkan, Anda masih tidak membantu 

diri Anda atau menyelesaikan keadaan dengan tetap marah. Orang yang marah tidak bisa mengasihi 

dengan baik, karena apa yang ada di dalam kita akan selalu keluar dengan berbagai cara.  

Ketika kita mempelajari Firman Tuhan, Roh Kudus mulai menunjukkan pada kita permasalahan 

yang kita miliki. Cobalah Anda untuk mengatasi amarah dan menjadikan pengampunan sebagai 

gaya hidup. Tidak tahu betapa sulitnya untuk dilakukan, tapi betapa berharganya hal itu ketika 

Anda bisa melakukannya.   

MENGAPA HARUS MENGAMPUNI? 

Perasaan marah sangatlah kuat dan memiliki 

kecenderungan untuk mengendalikan tindakan-tindakan 

kita, oleh karena itu semakin kita menyadari mengapa kita 

harus mengampuni, semakin besar kemungkinan kita untuk 

melakukannya.   

1. Ketaatan Kepada Tuhan 

Kadangkala kita tidak mengerti, mengapa Tuhan 

menghendaki kita untuk melakukan hal itu, tapi kita seharusnya cukup percaya saja kepada-Nya 

dan melakukan hal itu. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup kita selalu jauh lebih baik 

daripada mengikuti keinginan kita sendiri. Ketaatan kepada Tuhan selalu menambahkan 

kedamaian, sukacita, dan kekuatan bagi hidup kita. Pengampunan tidak lebih dan tidak kurang dari 

sebuah tindakan untuk pemulihan diri dan pengampunan adalah obat modern yang ajaib.  

Ketaatan kita harus dimulai dalam pikiran kita karena pikiran itulah yang menjadi tindakan 

kita. Satu hal yang pasti, semakin kita berpikir tentang kesalahan orang kepada kita, kita semakin 

marah dan kecewa, maka kita harus memutuskan untuk memiliki ketaaatan pada Tuhan dalam 

pikiran kita.  

Terjemahan Alkitab versi amplified mengatakan bahwa pengampunan berarti “melepaskan, dan 

membiarkannya pergi.” Cara melakukannya yaitu dengan menolak memikirkan atau 

membicarakannya.  

Jadi saat kita berpikir kenapa kita harus memaafkan dan berbuat baik pada orang ketika 

mereka memperlakukan kita dengan buruk? Karena Tuhan mengatakan demikian! Itulah alasan 

yang kita perlukan. 

2. Kemampuan Untuk Mengasihi Orang Lain 

Kemampuan untuk mengasihi orang lain akan terhalang ketika kita marah dan menolak 

mengampuni. Orang yang marah tidak bisa mengasihi dengan baik, karena apa yang ada didalam 

kita akan selalu keluar dengan berbagai cara.  



Kasih adalah hal terbesar di dunia ini; tanpanya hidup kita menjadi membosankan, datar, dan 

hambar. Tuhan menyediakan jalan keluar dari kengerian hidup semacam itu; jalan itu ialah YESUS 

(II Korintus 5:15).  

Ketika kita dipenuhi dengan dendam, kita dipenuhi oleh keegoisan. Hal itu sangat sulit untuk 

bisa diterima, tapi pada akarnya, dendam adalah egois. Kita mungkin terluka dan telah 

diperlakukan dengan sungguh tidak adil, tetapi berbalik ke dalam dan hanya memikirkan diri 

sendiri tidak membantu kita untuk terbebas dari rasa sakit hati. Ketika Tuhan mengatakan pada 

kita untuk segera mengampuni musuh-musuh kita dan menunjukkan belas kasihan pada mereka, 

kelihatannya itu tidak adil di dunia ini.    

Alkitab mengajarkan kita untuk mengenakan kasih (Kolose 3:14). Dikatakan, “Di atas segala 

yang kamu kenakan, kenakanlah kasih.” Kalimat itu berarti bahwa hal itulah yang kita persiapkan 

dan lakukan dengan sengaja. Jangan sampai hal itu terjadi dan kemudian bergumul dengan emosi 

itu.  

3. Kita Masih Memiliki Iman Yang Di-blokir 

Iman kita tidak akan bekerja dengan hati yang dipenuhi dengan dendam. Banyak doa yang yang 

tidak terjawab karena mereka berdoa dengan amarah di dalam hatinya. “Dan jika kamu berdiri 

untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, 

supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak 

mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu.” 

(Markus 11:25-26) 

Iman bekerja dan mendapatkan energi dari kasih (Galatia 5:6). Ia tidak memiliki energi yang 

mengalir melaluinya. Ia tidak memiliki kekuatan jika kasih berkurang. Mari kita belajar bahwa 

ketika orang berbuat salah, mereka sebenarnya menyakiti diri mereka sendiri lebih dari pada kita. 

4. Kita Memiliki Dendam Yang Tersem-bunyi 

Kita jarang merasa nyaman untuk 

menghadapi dosa kita dan menyebutnya apa 

adanya. Kita dapat menutup berbagai hal begitu 

jauh didalam diri kita sehingga meskipun hal-hal 

itu merugikan kita, kita bahkan tidak menyadari 

bahwa hal-hal itu ada.  

Kita sering berpikir lebih tinggi sehingga kita 

merasa kita dapat menghakimi orang lain atas 

kesalahan mereka. Tuhan menunjukkan situasi 

dalam hidup kita yang menunjukkan kalau kita 

memiliki sikap yang mendendam. 

 

 

 



Ada enam sikap yang mengungkapkan sikap mendendam, yaitu : 

a. Dendam Selalu Berhitung 

Kita ingin mencatat perilaku kita yang mengagumkan dan dosa orang lain. Kita 

membandingkan, dan dalam pemikiran kita menempatkan diri lebih tinggi daripada orang lain. 

b. Dendam Bermegah Diatas Perilakunya yang Baik 

Penghakiman selalu mengatakan, “Anda buruk dan saya baik.” Alkitab mengajarkan bahaya  

penghakiman terhadap orang lain. Kita menuai apa yang kita tabur, sebagaimana kita menghakimi, 

kitapun akan dihakimi. Semakin tinggi Anda memikirkan diri Anda sendiri, semakin rendah Anda 

akan memikirkan orang lain. Jika kita berpikir lebih baik daripada yang lain, kita akan selalu 

merasa sulit untuk memaafkan mereka, jadi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan 

menghapus semua catatan mental yang kita miliki atas perkerjaan kita yang baik. 

c. Dendam Akan Mengeluh 

Jika Anda sering mengeluh tentang sikap individu tertentu, ada kemungkinan Anda memiliki 

dendam terhadapnya di dalam hati Anda. 

d. Dendam Akan Mengasingkan, Mem-bagikan, dan Memisahkan  

Orang-orang yang tersinggung dan penuh dengan kepahitan, hidup dalam kesepian, dalam 

banyak kasus, mereka hidup terpisah. Mereka begitu sibuk dengan kekesalan mereka sehingga 

mereka tidak mempunyai waktu untuk hal lain. 

e.  Dendam Akan Terus Membangkitkan Kekesalan 

Ketika kita tidak memaafkan, kita terus mencari alasan untuk berbicara tentang apa yang orang 

lakukan pada kita. Kita akan membawanya dalam percakapan sesering yang kita bisa. Kita 

memberitahu siapapun yang mau mendengarkan. Apa yang dalam hati keluar dari mulut. Kita bisa 

belajar banyak tentang diri kita yang sejati, dengan mendengarkan diri kita sendiri. 

f.   Dendam Membenci Berkat yang Dinikmati oleh Orang yang Bersalah 

Ketidakpuasan atas berkat orang lain mengungkapkan banyak tentang karakter kita sendiri. Tuhan 

mau kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. 

Dia ingin kita percaya kepada-Nya untuk melakukan apa yang benar bagi setiap orang. 

Bagaimana Cara mengampuni? 

1. Ada Keinginan 

Doa sangat penting, tapi kita juga harus melakukan lebih dari sekedar berdoa untuk 

mengampuni. Keinginan memotivasi kita melalui apapun yang harus kita lalui agar dapat mencapai 

tujuan kita. Keinginan yang kuat akan membawa hasil dalam setiap bidang kehidupan kita. Jika 

anda tidak mempunyai keinginan, maka mulailah dengan meminta kepada Tuhan untuk 

memberikannya. Kekuasan dalam Firman Tuhan melahirkan dalam diri keinginan untuk taat dalam 

hal pengampunan.  



2. Keputusan 

Keputusan bukan merupakan hal yang emosional, tetapi harus merupakan “keputusan yang 

berkualitas,” keputusan yang tidak berubah. 

Ada orang yang mungkin perlu dimaafkan lagi dan lagi dan seringkali untuk hal yang sama, dan 

itu jelas tidak mudah untuk dilakukan. Ini harus dilakukan dengan sengaja tanpa memperhitungkan 

bagaimana perasaan kita. Pengampunan adalah salah satu hadiah yang paling indah yang Tuhan 

tawarkan pada kita, dan ketika kita bersedia memberikannya kepada orang lain, itu menambah 

keindahan, kedamaian, sukacita, dan kekuatan untuk hidup kita sendiri. 

Tuhan memerintahkan kita dalam firman-Nya dalam cara yang tepat untuk hidup, tetapi Dia 

tidak akan memaksa kita untuk melakukan apa yang Ia katakan. Dia meninggalkan pilihan untuk 

kita masing-masing. Dia rindu kita untuk memilih hal yang benar sehingga kita dapat menikmati 

hidup yang Yesus berikan lewat kematian-Nya. Setiap kali kita menaati Tuhan, kita membantu diri 

kita karena semua yang Dia perintahkan untuk kita lakukan adalah untuk kepentingan kita.  

3. Bergantung Pada Roh Kudus 

Proses memaafkan orang lain adalah bergantung 

pada Roh Kudus untuk membantu Anda melakukan apa 

yang baru anda putuskan. Memutuskan saja tidak 

cukup, kemauan saja tidak akan bekerja, kita 

membutuhkan kekuatan ilahi dari Roh Tuhan yang 

tinggal dalam diri kita dan selalu tersedia untuk 

membantu kita melakukan kehendak Tuhan. Kita harus 

mengundang Dia ke dalam semua kegiatan kita dan 

mengatakan kepada-Nya bahwa kita tidak akan berhasil 

tanpa bantuan-Nya, kita harus bergantung pada-Nya, 

Yohanes 15:5, “Akulah pokok anggur dan kamulah 

ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku 

dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” 

Memaafkan pelanggaran orang lain jauh lebih mudah manakala kita benar-benar sadar akan 

dosa-dosa dan pelanggaran kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah meminta kita berbuat kepada 

sesama tanpa Ia lakukan lebih dahulu bagi kita. Tuhan telah mengampuni kita sebelum Ia 

mengajarkan kita agar mengampuni orang lain. Kasih karunia dan belas kasihan Tuhan yang 

besarlah yang mendahului pengampunan itu. Jika menyadari berapa kali dalam satu hari Tuhan 

mengampuni kita untuk sesuatu yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, maka kita tidak akan 

seperti terbebani untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak akan 

meminta kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita. Setiap hari kita harus selalu 

memohon kepada Tuhan dan berseru, “Kasihanilah aku, ya Tuhan dan bantulah aku untuk menaruh 

belas kasihan kepada sesama.” Amin. (ILS) 

Sumber :   

-  Joyce Mayer; “Tolonglah diri anda sendiri…. AMPUNILAH” (2012); Yayasan tangan 

pengharapan. 



SERI KEINTIMAN 

ROH KUDUS dan ANDA 

“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." Kis 1 :8 

 

Kita sekarang ini hidup dalam jaman Roh Kudus. Kita tidak akan mungkin dapat 

merampungkan tugas kita dan pekerjaan-Nya di dunia ini apabila kita tidak dipimpin oleh Roh 

Kudus. 

Alkitab Perjanjian Lama (PL) memberikan gambaran tentang jaman Allah Bapa sebagai 

babak pertama perkerjaan Allah dalam rencana penyelamatan-Nya atas dunia ini. Allah Bapa 

bekerja melalui Roh-Nya, yang menggunakan nabi-nabi, imam-imam, hakim-hakim dan raja-raja 

Israel untuk melaksanakan kehendak-Nya. Mereka berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus 

Kristus, Mesias, yang akan menyelamatkan umat Manusia. Setelah Mesias tersebut datang, maka 

Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah menjadi tokoh ilahi pusat yang menjadi juru bicara Allah dan 

yang merampungkan kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut, 

sebagaimana sudah menjadi rencana Allah.   

Setelah Tuhan Yesus merampungkan rencana Allah, dengan menjalankan hidup sebagai 

teladan, mati di kayu salib, dan menebus umat manusia dari segala dosa; Dia bangkit dan naik ke 

sorga. Lalu untuk merampungkan tugas penyelamatan umat manusia, Kristus kemudian 

memberikan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas-Nya yang ditujukan baik untuk dunia ini 

maupun bagi Gereja. 

Sejak peristiwa hari Pentakosta, Roh Kudus sudah berada dengan kita untuk waktu kurang 

lebih dua ribu tahun lamanya. Roh Kudus ada di dunia ini, dimana saja, ia ada dtengah-tengah 

sidang jemaat dan bahkan Ia ada di dalam diri setiap orang Kristen. Pada jaman ini, Allah Bapa 

bekerja melalui Roh Kudus. Sekalipun demikian Roh Kudus adalah Allah sendiri, Baik Allah Bapa, 

Allah Putra didalam Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu. Namun maksud saya adalah bahwa 

Roh Kudus menjadi dan berada di latar depan dalam merampungkan tugas pekerjaan Allah Bapa di 

dunia ini.  

Gereja mula-mula di Alkitab memiliki pengalaman dinamis dengan Roh Kudus. Nampak 

jelas bahwa Roh Kudus telah diberikan kepercayaan untuk berbicara dan memanggil manusia 

untuk bekerja di ladang Tuhan yang baru.  

 

Mengenal Roh Kudus 

Sebagai Gereja yang hidup masa Roh Kudus, selain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan 

dan Juruselamat, maka tidak kalah pentingnya adalah percaya dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 

Ini merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan, percaya Kristus berarti percaya akan karya 

Roh Kudus. Oleh sebab itu, apabila kita sebagai orang Kristen ingin melakukan pekerjaan Tuhan, 

maka keinginan tersebut telah ditempatkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Dan yang tidak boleh 

diabaikan adalah, pekerjaan Tuhan tersebut juga harus dilakukan, bergantung dan diselesaikan 

bersama-sama Roh Kudus. 

Kita tidak boleh menggantungkan diri pada pengetahuan teologi kita tentang Allah untuk 

menyelesaikan pekerjaan Allah di dunia ini. Saya ambil contoh dari rasul Paulus. Soal kepintaran 



otak, Paulus tidak diragukan lagi, ia orang terpelajar. Kemudian soal pengetahuan agama, Paulus 

juga adalah orang Yahudi asli dan belajar banyak soal-soal keagamaan dan Taurat. Rasul Paulus 

adalah contoh orang yang pintar. Akan tetapi setelah ia “ditangkap” oleh Kristus dan menjadi 

pelayan-Nya, Paulus mengerti bahwa ia membutuhkan lebih dari segala pengetahuannya itu untuk 

dapat mulai melayani Tuhan, bukan sekedar pengetahuan dan latihan. Rasul Paulus harus belajar 

untuk terjun dalam rekanan bersama dengan Roh Kudus.  

Kita harus mengenal dan menjalin rekanan Roh Kudus untuk melakukan hal-hal 

supranatural seperti yang Allah Bapa dan Kristus lakukan dulu. Roh Kudus adalah Allah, dan Roh 

Kudus juga menjalankan hidup Kristus di dalam diri orang Kristen sehingga kita serupa dengan 

Kristus. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus dengan Istilah Roh Kebenaran (Yoh 15:26), oleh sebab 

Roh Kudus itu penuh dengan kebenaran dan bahwa tugas-Nya di dalam diri kita adalah 

membimbing kita ke dalam segala kebenaran. 

 

Persekutuan (koinonia) dengan Roh Kudus 

Sebagai pribadi Allah, kita harus belajar mengadakan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. 

Kita tidak bisa melihat bagaimana rupa Roh Kudus, sebagai pribadi yang hanya memuliakan Allah, 

Roh Kudus tidak menonjolkan diri. Semakin kita bersekutu dengan Roh Kudus maka semakin kita 

memuliakan Allah dan hanya berkeinginan untuk melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita 

akan diberi petunjuk bila kita menjalin hubungan yang baik dengan Roh Kudus, yang akan 

mengikutsertakan sifat-sifat-Nya di dalam diri kita. Dan memang benar bahwa kita akan menjadi 

serupa dengan-Nya jika kita bersekutu dengan-Nya dalam keintiman. 

 

 Dalam menjalin hubungan dengan Roh 

Kudus, sama seperti kita menjalin hubungan 

dengan orang lain. Kita harus membagi 

perasaan, pengetahuan, kehendak bersama 

melalui kata-kata. Kita tidak bisa sekedar 

menyimpan perasaan cinta kasih kita kepada 

Roh Kudus dalam pikiran, melainkan harus 

dinyatakan. Apabila kita ingin menjalin 

hubungan dengan Roh Kudus, kita harus belajar bagaimana mencintai Dia, bersyukur, berkata-kata 

kepada-Nya dan harus mulai belajar bagaimana berdoa di dalam Roh. Jika kita mau menuntaskan 

pekerjaan Allah di dunia ini, maka kita harus percaya kepada Roh Kudus, menyambut baik 

kehadiran-Nya dan menunjuk-kan penghargaan kita kepada-Nya.  

Bersekutu dengan Roh Kudus adalah memberikan kepada-Nya pengakuan yang pantas Ia 

terima, seperti bercakap-cakap dan meminta tuntunan didalam setiap aktifitas kehidupan kita. 

Dipagi hari saya kini selalu berkata kepada Roh Kudus: “Selamat pagi Roh Kudus...;” lalu jika saya 

melakukan sesuatu saya berkata: “Roh Kudus kini saaatnya saya melakukan ini dan itu, marilah kita 

melakukannya bersama-sama...;” atau saat saya hendak membaca Firman Tuhan: “Roh Kudus 

tercinta, marilah kita membaca Firman yang telah Engkau tulis, sekarang tolong bukakan mataku 

untuk melihat kebenaran-Mu;” dan saat semua telah selesai, sebelum saya beristirahat, saya 

berkata kepada-Nya: “Selamat malam Roh Kudus, kita telah menghabiskan waktu yang berharga 

secara bersama-sama hari ini ...” dan sebagainya. 



Saya tidak berpaling kepada Roh Kudus pada saat menghadapi kemelut, melainkan saya 

belajar bagaimana berjalan di dalam Roh Kudus setiap hari. Ia tidak jauh, Ia ada di dalam diri kita 

setiap saat. 

 

Dari persekutuan meningkat menjadi rekanan bersama Roh Kudus 

Setelah menjalin hubungan yang intim bersama Roh Kudus, maka langkah berikutnya 

adalah kita harus menjalin rekanan (partnership) bersama Roh Kudus. Apa itu rekanan? Dalam 

bidang usaha atau bisnis, rekanan adalah saat dua atau lebih orang bekerja sama membentuk 

usaha. Dalam usaha bersama tersebut mereka harus memiliki hubungan yang erat satu sama lain, 

terjun bersama dan mendapat keuntungan bersama. Tidak ada seorang pun mau ikut dalam suatu 

usaha bersama hanya untuk menderita kerugian. Apabila suatu usaha bersama tidak 

memperlihatkan gejala keuntungan setelah melewati suatu masa tertentu, maka usaha tersebut 

akan mengalami kebangkrutan. 

Saudara, kita pun sedang berkecimpung dalam usaha di dalam ladang Tuhan. Gereja sedang 

me-lakukan rekanan antara diri kita dengan Roh Kudus untuk menye-lesaikan pekerjaan Allah di 

dunia ini. Hanya saja keuntungan yang dicari bukanlah uang, melainkan jiwa-jiwa. Dalam rekanan 

ini, Gereja-Nya dituntut memberikan keuntungan bagi Allah dengan membawa jiwa-jiwa sebanyak 

mungkin, sedangkan bagian Allah adalah memenuhi segala kebutuhan kita, anugerah dan cinta 

kasih-Nya. Sungguh Gereja Tuhan harus memiliki rekanan Roh Kudus untuk mencapai 

keberhasilannya di ladang Tuhan.  

Ada banyak gereja di seluruh dunia yang tidak menghasilkan keuntungan di dalam ladang 

Tuhan. Banyak gereja hanya sekadar duduk dalam keadaan hampir hampa dari tahun ke tahun. 

Bahkan tidak sedikit bangunan gereja yang telah beralih fungsi karena tidak ada jiwa-jiwanya. 

Mengapa? Karena mereka bekerja sendiri. Mereka tidak mengikutsertakan Roh Kudus sebagai 

rekanan yang tersulung. Banyak gereja  menjadikan manusia sebagai yang tersulung. Strategi 

duniawi, kepandaian dalam teologia, dan uang telah menggantikan Roh Kudus sebagai dasar dalam 

mendirikan gereja. Usaha seperti ini pastilah akan menemui kegagalan. Padahal, jika Roh Kudus 

menjadi yang tersulung, tidak ada tanaman anggur yang terlalu keras dan tidak ada tanah yang 

terlampau gersang. Bersama Roh Kudus gereja Tuhan pasti menuai!  

Rasul Paulus telah belajar bahwa ia harus menyerah dalam hal strategi kepada Roh Kudus 

dalam suatu pengaturan rekanan agar ia dapat berhasil baik dalam ladang Tuhan. Kita juga harus 

berlatih untuk percaya, mengandalkan, menunggu Roh Kudus dan mendengar-kan suara-Nya. 

Untuk mencapai keber-hasilan kita di segala bidang, tidak ada cara lain kecuali mulai mengundang 

Roh Kudus masuk dalam hati kita, bersekutu dengan-Nya setiap hari, dan menjadikan-Nya rekanan 

dalam setiap apa yang akan kita laukan. Bersambung... (VS) 

 

Sumber : DR. David Yonggi Cho,”Dimensi keempat II”(1994); Immanuel 

 

 

 

  


