
 



PESAN GEMBALA 

Senantiasa hidup penuh dengan ROH KUDUS 

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. Kisa 1:8 

Shalom,  

Hari-hari ini yang Tuhan taruh dalam hati Gembala Pembina adalah penuaian jiwa 

besar-besaran. Penuaian ini merupakan penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum 

Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Prioritas pelayanan Gembala Pembina adalah 

fokus pada penuaian jiwa besar-besaran dan kita pun diminta untuk mengikuti visi ini. 

Biarlah hati kita selaras dengan hati Tuhan, yaitu memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa 

dan memohon belas kasihan-Nya agar Roh Kudus-Nya dicurahkan sehingga terjadi 

kebangunan rohani yang besar. 

Tuhan Yesus sangat mengasihi Saudara. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus mati 

karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia 

bangkit. Setelah bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid-Nya. 

Mengapa Ia mengunjungi murid-murid-Nya: 

1. Untuk menyatakan bahwa Dia hidup 

2. Untuk menghibur, menguatkan murid-murid-Nya yang sedang mengalami depresi dan 

frustasi akibat kematian-Nya.   

Setelah 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi murid-murid-Nya, akhirnya Tuhan Yesus 

naik ke sorga dengan disaksikan oleh murid-murid-Nya. Pesan terakhir Tuhan Yesus 

kepada murid-murid-Nya adalah: 

“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) 

Yerusalem diartikan di antara keluarga, Yudea diartikan di antara orang-orang 

seiman, Samaria diartikan di antara orang-orang bukan seiman, dan sampai ke ujung bumi.  

Sesudah Dia mengatakan demikian, terangkatlah Dia ke sorga dengan disaksikan 

oleh murid-murid-Nya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua 

orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan 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.” (Kis 1:11)  

Dari ayat ini Gembala Pembina sangat percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik 

ke sorga itu adalah murid, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga juga pun 

murid-murid-Nya. Dan waktunya sudah tidak lama lagi! 

Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Dari 500 orang 

murid hanya 120 orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem dan mereka lalu 

berkumpul di kamar loteng. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada mereka, “Jangan 

kamu meninggalk-an Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari 

tempat tinggi.” Tuhan Yesus memperingatkan kita semua agar mempersiapkan diri untuk 

menerima kekuasaan dari tempat yang tinggi. 

Persiapan apa saja yang mereka lakukan untuk menerima kuasa dari tempat 

yang tinggi? “Mereka bertekun dalam sehati dalam doa bersama-sama.” (Kis 1:14a). Pada 

hari yang ke-10 tepatnya di Hari Raya Pentakosta, saat mereka sedang bertekun dengan 

sehati dalam doa bersama-sama, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan 

angin keras dan mereka semakin sungguh-sungguh berdoa, dan tampaklah lidah-lidah 

seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka 

penuh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh 

Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan itu adalah bahasa roh! Setelah murid-

murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, mereka 

dipakai Tuhan secara luar biasa. 

PENTAKOSTA YANG KETIGA 

Sekitar 100 tahun kemudian, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi 

Kristen. Ini disebut dengan Pentakosta yang pertama.  

Setelah itu kekristenan menurun tajam dan gereja memasuki masa kegelapan 

selama ±1000 tahun. Pada masa itu jumlah orang Kristen ada 30% dari jumlah penduduk 

dunia; dan dari 30% ini 70%-nya dimenangkan awal abad ke-20 yaitu peristiwa 

kebangunan rohani yang terjadi di Asuza Street pada tahun 1906 melalui seorang hamba 

Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini 

yang disebut dengan Pentakosta yang Kedua.  

Melihat kedahsyatan peristiwa Pentakosta yang pertama dan kedua, maka kelak 

Pentakosta yang ketiga akan melebihi seperti apa yang telah terjadi. Sebab bumi akan 

penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. 

Tuhan berkata, “Hari-hari ini kita sedang memasuki Pentakosta yang Ketiga.” 



APA YANG TERJADI MELALUI PENTA-KOSTA YANG KETIGA? 

1. Tiga generasi (anak-anak, orang muda dan orang tua) akan dipakai Tuhan secara luar 

biasa (Yoel 2:28-29) 

Kalau kita lihat sekarang ini, sebenarnya ada 5 (lima) generasi yang akan dipakai Tuhan 

secara luar biasa, yaitu: 

• Generasi Z: 16 tahun ke bawah 

• Generasi Y: 17 - 36 tahun 

• Generasi X: 37- 51 tahun 

• Generasi Baby Boomer: 52 - 69 tahun  

• Generasi Silent: usia 70 tahun ke atas. 

2. Mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi (Yoel 2:30) 

3. Goncangan-goncangan yang luar biasa juga akan terjadi (Yoel 2:31) 

4. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi (Yoel 2:32) 

CIRI-CIRI ORANG YANG MENJADI SAKSI TUHAN  

Kita akan melihat apa yang terjadi 2000 tahun lalu melalui kisah ini.  

1. Kotbah Singkat Petrus Menuai 3000 Jiwa Yang Bertobat  

Saat Petrus berkotbah, tidak sampai 4 menit, 3000 orang bertobat dan dibaptis. Itu 

terjadi 2000 tahun yang lalu, jika peristiwa ini terjadi sekarang mungkin akan ada jutaan 

orang yang bertobat.  

Kadangkala mungkin Saudara merasa tidak bisa berkotbah seperti itu, tetapi 

Saudara bisa berkata kepada teman Saudara atau keluarga, “Tuhan Yesus mengasihi Anda”. 

Saat Saudara berkata demikian, maka orang orang-orang yang mendengarkannya akan 

tersentuh, menangis dan bertobat, mujizat yang luar biasa terjadi! 

2. Pelayanan Yang Disertai Tanda dan Mujizat (”Sign & Wonder”) 

Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk penyembuhkan orang 

yang sakit lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan banyak orang 

sakit maka kita pun akan dipakai Tuhan seperti itu. 

 



KESAKSIAN DARI PEMIRSA TBN RUSIA 

Saudara, kita sudah mengadakan 260x KKR Kesembuhan Ilahi dan ribuan orang 

sakit telah disembuhkan dan bertobat.  

Acara Kesembuhan Ilahi ini sudah disiarkan di televisi, baik siaran di televisi Kristen 

( ‘Life’ dan ‘U-Channel), maupun televisi nasional ( ‘Indosiar’ dan ‘RCTI’). Di luar negeri, 

sejak 22 Desember 2015 acara “A Time for Healing” ini disiarkan melalui stasiun TV TBN - 

Russia dalam bahasa Rusia. Ternyata orang yang berbahasa Rusia itu, tersebar ke-180 

negara termasuk Israel.  

Berikut ini ada beberapa respon dan kesaksian orang-orang yang telah 

menyaksikan acara “A Time for Healing ” di  

TBN Russia: 

• Gregored Galina, yang berasal dari kota Kamenets Podolski, Ukraina.  

“Terima kasih untuk program Anda, karena mujizat-mujizat dan kesaksian-kesaksian 

yang saya saksikan yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, saya menyadari bahwa 

mujizat untuk situasi saya, tidaklah mustahil bagi Tuhan. Saya sudah menderita kanker 

payudara selama beberapa tahun. Dokter mengatakan kepada saya bahwa ada kemungkinan 

yang sangat kecil bagi saya untuk hidup setelah menjalani operasi besar yang harus kulalui. 

Saya menyaksikan TBN Russia dan Pendeta Niko membangun iman saya. Minggu lalu saya 

pergi ke dokter karena penyakit saya telah meninggalkan tubuh saya. Saya mengetahuinya 

dan saya perlu mereka untuk mengetahuinya juga. Para dokter sangat kaget, mereka tidak 

bisa berkata apa-apa. Saya berkata kepada mereka bahwa Tuhan telah menyembuhkan saya. 

Sekarang saya memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang saya kenal dan 

bahwa Dia ingin menyelamatkan dan menyembuhkan mereka juga. Terima kasih, walaupun 

kita terpisah begitu jauh, Tuhan mengerjakan mujizat-Nya yang luar biasa!” 

• Galina, yang berasal dari St. Petersburg, Rusia 

Dia disembuhkan dari sakit dalam bidang ekonomi. Jadi Tuhan membuat kejutan 

yang luar biasa bagi keluarga ini. 

• Paul, yang berasal dari Siberia 

“Selama bertahun-tahun saya kecanduan heroin atau benda semacamnya yang bisa 

saya dapatkan. Saya dilempari batu di rumah ibu saya dan saya melihat pria Asia berbicara 

di TV TBN Russia. Dan itu seperti dia sedang berbicara langsung kepada saya. Bagaimana dia 

bisa mengetahui situasi saya? Saya langsung menjadi sadar dan saya tahu bahwa saya 

sangat membutuhkan apa yang dia ‘jual’. Tetapi dia tidak sedang menjual sesuatu kepada 

saya! Saya menerima Kristus dan keinginan saya untuk memakai narkoba meninggalkan 



saya dan saya mulai pergi ke gereja dengan ibu saya. Ayah saya melihat perubahan di dalam 

diri saya. Bertahun-tahun yang lalu dia telah menyerah atas situasi yang saya alami dan dia 

tidak memiliki harapan apapun terhadap saya dan dia tidak mau ke gereja. Tetapi setelah 

dia melihat saya, dia akhirnya datang ke gereja dan mengenal kasih penebusan dari Yesus 

Kristus. Terima Kasih Pendeta Niko karena telah berbicara kepada saya di saat saya sangat 

membutuhkan. Saya sudah disembuhkan dan dibebaskan.”  

• Svitlana yang berasal dari Israel 

“Saya adalah seorang Rusia tetapi suami saya adalah seorang Yahudi. Kami baru 

pindah ke Israel 2 tahun yang lalu. Saudara mungkin tahu bahwa orang Yahudi tidak 

percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi saya percaya. Suatu hari pada waktu kami sedang 

melihat tayangan “A Time for Healing”, tiba-tiba suami saya perlahan-lahan menghampiri 

dan duduk di samping saya untuk menyaksikan acara ini, dia melihat kesembuhan terjadi 

“Tuhan Yesus yang menyembuhkan”. Setelah selesai melihat itu, malam harinya dia datang 

kepada saya dan berkata, “Sekarang saya percaya bahwa yang namanya Mesias itu adalah 

Tuhan Yesus!”. Malam itu juga dia percaya dan menerima Tuhan Yesus dan Juruselamat-Nya. 

Kami belum pernah hidup sebahagia hari ini!”  

3. Bertekun dalam pengajaran Rasul-rasul dan dalam persekutuan 

Cara hidup jemaat mula-mula berubah, mereka 

bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam 

persekutuan, dengan kata lain: 

• Mereka suka membaca Alkitab dan belajar Alkitab. 

• Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan 

berdoa. Ini berbicara tentang unity dan suka berdoa.  

• Mereka selalu bergembira dan tulus hati sambil 

memuji Allah.  

• Mereka suka memberi sehingga tidak ada yang 

berkekurangan.  

• Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah 

orang-orang yang diselamatkan bertambah.  

Kalau cara hidup kita pun seperti ini maka penuaian terjadi. Saudara akan dipenuhi 

Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. 

4. Mengalami goncangan-goncangan dan mengalami aniaya 



Pada waktu mereka berada di Yerusalem, keadaan mereka senang, tidak ada yang 

berkekurangan, dan mereka hidup dalam persekutuan yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba 

aniaya datang. Mereka harus lari dan lari! Sambil berlari mereka memberitakan Injil.  

Tuhan Yesus berkata kepada mereka, “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.” Bagaimana caranya supaya mereka sampai 

ke bangsa-bangsa? Melalui aniaya.  

5. Mengerti adanya perubahan para-digma dalam pelayanan 

Sebagai saksi Yesus kita harus mengerti adanya perubahan paradigma dalam 

pelayanan. Pelayanan yang kita lakukan itu tidak monoton, tetapi harus ada perubahan 

paradigma.  

Pada waktu itu, mereka memiliki satu pengertian, bahwa keselamatan hanya untuk 

orang Yahudi saja, tetapi melalui peristiwa Kornelius, mereka akhirnya tahu bahwa Tuhan 

tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi tetapi orang yang bukan Yahudi pun berhak 

mendapatkan keselamatan. Hingga timbul satu argumentasi dan perdebatan di antara 

mereka, tetapi karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus maka perdebatan itu berakhir 

dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak memberikan keselamatan kepada 

orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia.  

Saudara dapat melihat kejadian-kejadian hari-hari ini di Timur Tengah dan Afrika, 

dimana negara-negara Arab mulai digoncang habis oleh Tuhan,  hingga muncul beberapa 

kelompok yang menamakan dirinya ISIS, Boko Haram, Abu Sayaf, dan itu sangat 

menggoncangkan dunia. 

“Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat 

masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. 

Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, 

suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: 

Diberkatilah Mesir, umat-Ku, dan Asyur, buatan tangan-Ku, dan Israel, milik pusaka-Ku.” (Yes 

19:23-25) 

Ketiga bangsa ini yaitu: Mesir, Asyur (Suriah) dan Israel adalah kekasih-kekasih 

Tuhan. Kalau Saudara melihat keadaan Suriah hari-hari ini, jauh dari perdamaian rasanya. 

Mereka harus berlari, mengungsi bahkan ada yang sampai meninggal, tetapi ini semua 

Tuhan ijinkan terjadi pada mereka.  

Ditengah-tengah pelariannya, didapatkan data bahwa ada banyak bahkan jutaan 

dari mereka yang didatangi oleh Tuhan Yesus baik dalam mimpi maupun penglihatan. Dan 

banyak dari mereka menjadi percaya! Ini adalah penggenapan. Demikian pula dengan 



Mesir dan Israel! Pada masa sengsara yang terakhir 

orang Mesir akan mengalami hal yang seperti ini dan 

mereka akan berseru, “Tuhan Yesus, Engkau adalah 

Tuhan dan Juruselamat kami!” 

GENERASI ‘Y’ 

Ada data tentang anak-anak muda, terutama Generasi 

‘Y’ usia 17-36 tahun: 

• David Kinnaman dari George Barna Research, 

melaporkan bahwa 30% (1990-an); sekarang hampir 

60% orang Amerika tidak ke gereja.  

• Korea Selatan, generasi ini yang pergi ke gereja hanya 2.9%. Mereka ke gereja pada waktu 

di sekolah minggu saja, setelah itu mereka menghilang, dan mereka baru kembali setelah 

umur 40 tahunan.  

Saudara, hari-hari ini Tuhan mau Gembala Pembina kumpulkan dan bertemu 

dengan anak-anak muda berumur 10-20 tahun. Banyak di antara mereka tidak tahu 

tentang neraka, hal ini disebabkan karena mereka tidak ke gereja dan gereja sendiri tidak 

pernah mengajarkan tentang neraka. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya.  

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK MENGHADAPI PENUAIAN JIWA BESAR-

BESARAN? 

Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi penuaian jiwa besar-besaran ini? 

Dengan menjadi saksi Yesus. 

Ada 2 hal yang harus dilakukan agar kita menjadi saksi Yesus, yaitu: 

a. Mereka Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama 

Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama berbicara tentang doa, pujian, 

penyem-bahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang PONDOK DAUD, 

MENARA DOA, KEHIDUPAN YANG INTIM DENGAN TUHAN dan DNA GEREJA KITA. 

“Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 

roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan, supaya semua 

orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-

Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak 

semula.” (Kis 15:16-18) 



Mengapa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? “Supaya semua orang lain mencari 

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

firman Tuhan yang melakukan semuanya ini.” 

Artinya “Supaya setiap lutut bertelut, setiap 

lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan.” Ini 

adalah cara untuk terjadinya penuaian jiwa 

besar-besaran. 

Chuck Pierce 

Pengertian mengenai “Restorasi 

Pondok Daud” semakin hari semakin Tuhan 

tambahkan. Jika dulu pengertiannya Gembala 

Pembina dapatkan secara profetik, sekarang 

sudah diilmukan melalui Pentacostal 

Theological Seminary pada tanggal 28 April 2016 yang lalu.  

Saat itu ketika Gembala Pembina sedang berdoa, Tuhan memberikan konfirmasi 

profetik secara luar biasa melalui seorang hamba Tuhan yang bernama Chuck Pierce. 

Beliau pernah datang ke Indonesia 10 tahun yang lalu, dan menubuatkan Gembala Pembina 

tentang pelayanan Healing yang telah Gembala Pembina lakukan hingga saat ini.  

Di bulan April ini, kembali beliau mendapat-kan satu nubuatan, yaitu: 

• Kita sedang memasuki musim yang baru 

• Tubuh Kristus tidak akan sama lagi 

• Ini kemungkinan merupakan kunci utama bagi syafaat 

• Kita sedang memasuki sebuah waktu dimana Tabernakel Daud sedang dipertontonkan 

dan muncul di bumi. Ini akan memberikan dampak kepada semua budaya dan agama di 

seluruh bumi.   

Kemudian Chuck Pierce berkata “Karena itu ijinkan Yehuda untuk bangkit”, dan 

Chuck Pierce juga sampai meminta supaya kita sama-sama mendeklarasikan: “Kami 

bersedia menjadi ekspresi Yehuda yang menciptakan prototipe (model asli) bagi masa 

depan!” 

Chuck Pierce juga mendapatkan satu penglihatan: 

a. Di Amerika yang akan dipakai adalah orang-orang yang berkulit hitam termasuk Afrika. 

Mereka akan dipakai untuk merubah dan meluruskan apa yang salah yang telah dilakukan 

gereja hari-hari ini. 



b. Gereja Asia akan bangkit dan menciptakan sebuah prototipe yang belum pernah kita 

lihat! 

Dan kalau kita melihat Asia pasti prototipenya adalah “Restorasi Pondok Daud”. 

Kita ini sudah dianggap sebagai “Bapa-nya Asia”.  

c. Israel akan memasuki konflik terbesar sejak 1967.  

Selanjutnya Chuck Pierce berkata “Untuk menyambut Pentakosta ke-3 ini kita 

diminta untuk membaca kitab Wahyu!”  

“Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata 

nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah 

dekat.” (Wahyu 1:3)  

Jika Saudara melihat poin-poin yang ada 

dalam kitab Wahyu, maka Saudara akan 

mendapatkan petunjuk yang luar biasa yang bisa 

Saudara lakukan hari-hari ini. Apa yang Saudara 

dapatkan akan berbeda dengan waktu-waktu yang 

lalu.  

b. Yudas Diganti Matias 

Ada seorang hamba Tuhan yang men-dapatkan 

satu penglihatan, yaitu: 

Ada sebuah sungai yang mengalir dari Tahta Allah 

ke tengah bangsa-bangsa, tetapi bukan sungai air 

melainkan sungai api.  

• Yang pertama sungai api revival 

• Yang kedua sungai api pemurnian 

Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan Yesus dari tahta itu, “Engkau tidak dapat 

memiliki yang satu tanpa memiliki yang lainnya.”  

Jadi jika Saudara mau melihat revival, itu harus berjalan bersama-sama dengan 

pemurnian. Karena itulah Yudas-Yudas akan diganti dengan Matias. 

Yudas diganti Matias berbicara tentang orang yang cinta akan uang. Seorang pakar 

Alkitab yang bernama James M. Seneff mengidentifikasikan bahwa ada 2.350 ayat tentang 

uang dan 1 dari 10 ayat yang terdapat di Perjanjian Baru itu berbicara tentang uang, tetapi 

yang berbicara tentang doa hanya 500 dan iman 500. 



Ada 3 alasan mengapa Alkitab lebih banyak berbicara tentang uang, yaitu: 

a. Uang adalah kompetiter utama dari Kristus 

b. Bagaimana kita menangani uang akan ber-dampak pada persekutuan kita dengan Tuhan 

c. Uang membentuk karakter kita. 

“Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia 

akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang 

seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan 

kepada Mamon.” (Luk 16:13) 

Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, pilih Mamon atau Allah. Kalau kita 

memilih Mamon maka tuannya adalah uang. 

Hari-hari ini kalau Saudara diproses dalam hal keuangan, berhati-hatilah!!! Saudara 

harus mengambil keputusan kepada siapa Saudara akan mengabdi, Allah atau Mamon?  

“Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak 

merusakkannya dan pencuri tidak membong-kar serta mencurinya.” (Mat 6:20) 

Kalau kita mengumpulkan harta di disorga berarti hati kita ada di sorga, tetapi kalau 

kita mengumpulkan harta di bumi berarti hati kita ada di bumi. Semua yang berhubungan 

dengan keuangan akan Tuhan bersihkan supaya terjadi pemulihan dalam kehidupan setiap 

kita. Amin. (Sh.) 
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Mengenal Pribadi Roh Kudus 
Pada saat Tuhan Yesus melakukan pelayanan-Nya di dunia ini, Ia tidak bekerja 

sendirian, namun Ia bekerja sama dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Untuk menggenapi 

nubuatan, Tuhan Yesus memulai pelayanan-Nya dengan datang ke sungai Yordan untuk 

dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kedatangan Tuhan Yesus ke sungai Yordan sangatlah 

penting, sebab disinilah kemudian Tuhan Yesus menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 

Inilah tonggak pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Dari Sungai Yordan, yaitu setelah Ia 

menerima Roh Kudus, maka Ia mulai pergi ke berbagai tempat untuk melaksanakan tugas 

pelayanan-Nya bersama Roh Kudus.  

Ada yang menarik dari tempat-tempat yang kemudian dikunjungi oleh Tuhan Yesus 

ternyata memiliki arti rohani yang sangat mendalam tentang pribadi Roh Kudus. Bukan 

hanya itu, bahkan jauh ke depan, tempat-tempat tersebut memiliki arti profetik bagi murid-

murid-Nya dan kepada Gereja-Nya tentang tahapan-tahapan kehidupan rohani orang 

percaya di hari-hari terakhir bersama Roh Kudus. Itu dikarenakan pengalaman spiritual 

yang Tuhan Yesus alami bersama Roh Kudus pada waktu Ia di dunia ini adalah gambaran 

dari tahapan-tahapan yang akan orang percaya alami yang hidupnya mau dipenuhi oleh 

Roh Kudus.  

Mari kita mempelajari kuasa Roh Kudus melalui tempat-tempat dimana manifestasi 

Roh Kudus dinyatakan kepada Yesus Kristus dan murid-murid-Nya. Tempat-tempat itu 

adalah: 

1. Sungai Yordan - Dipenuhi Roh Kudus 

Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan 

memberitakan: “Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!” ... “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 mem-baptiskan 

kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.” (Mat 3:1,2,11) 

Saat Tuhan Yesus datang ke sungai Yordan, Yohanes Pembaptis sedang melakukan 

tugasnya untuk memberitakan kabar pertobatan kepada bangsa Israel. Di padang gurun 

Yudea, Yohanes Pembaptis selalu berada di sungai Yordan untuk membaptis orang-orang 

yang meresponi panggilan pertobatan Allah. Waktu itu orang-orang dari seluruh dunia 

datang ke sungai Yordan untuk mendengarkan pemberitaan Firman Tuhan oleh Yohanes 

Pembaptis dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke 

sungai Yordan untuk dibaptis. Sebagai seorang nabi yang mengetahui bahwa Yesus adalah 

Anak Allah, Yohanes Pembaptis sebenarnya tidak mau membaptis-Nya, namun karena 



Tuhan Yesus mengingatkan dirinya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka 

Yohanes Pembaptis akhirnya mau membaptis Tuhan Yesus.  

Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, sesuatu yang supranatural terjadi di sungai Yordan, 

surga terbuka, dan turunlah Roh Allah seperti burung merpati ke atas-Nya, kemudian ada 

suara dari surga berkata: 

“Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” (Mat 3:17b) 

Dan pada saat itulah Tuhan Yesus 

dipenuhi Roh Kudus. Di sungai Yordan 

Tuhan Yesus meng-alami kepenuhan Roh 

Kudus, Roh Allah sendiri.  

Sungai Yordan berbicara tentang 

dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagai orang 

percaya, kita memiliki kesempatan yang 

sama untuk mengalami kepenuhan Roh 

Kudus seperti yang diterima oleh Tuhan 

Yesus di sungai Yordan. Saat seseorang 

datang kepada Yohanes Pembaptis (ini 

berbicara tentang arti rohani untuk 

pertobatan), kemudian dibaptis di sungai 

Yordan (ini berbicara tentang arti rohani 

untuk baptis selam), maka kita memiliki 

kesempatan untuk dipenuhi Roh Kudus 

yang oleh-Nya kita akan menerima kuasa 

dan yang akan memampukan kita untuk 

menjadi saksi-Nya “di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 

bumi” (Kis 1:8). Roh Kudus inilah yang akan memberikan kita kuasa untuk dapat 

mengampuni orang lain, untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan untuk memperlengkapi 

kita dengan kuasa. Tuhan ingin memberi kita pemberian ini, yaitu Roh Kudus.  

Ada syarat jika kita ingin menerima Roh Kudus. Kita harus mengerti bahwa Roh 

Kudus tidak dapat diberikan-Nya kepada seseorang begitu saja. Roh Kudus adalah Roh 

Allah sendiri, yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Sejak dahulu kala, ada 

sesuatu yang membuat manusia terpisah dari hadirat Allah, dan juga ada sesuatu yang 

telah memisahkan kita dengan Roh Allah, dan itu adalah dosa! (Rom 3:23). Allah adalah 

Kudus, Allah tidak dapat bersatu dengan manusia yang berdosa, dan Roh Kudus adalah 

Allah sendiri. Jadi sebenarnya Roh Kudus (Allah) tidak bisa bersatu dengan manusia 

(Saudara dan saya). Namun ada kabar baik bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus telah 

datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus SEMUA dosa manusia yang mau 



percaya kepada-Nya. Alkitab menulis bahwa Kristus yang tidak berdosa telah dibuat-Nya 

berdosa (II Kor 5:21) supaya kita dibenarkan dihadapan-Nya; oleh bilur-bilur-Nya kita 

disembuhkan (Yes 53:5-6); bahkan tubuhnya dijadikan-Nya sebagai korban penebusan 

untuk dosa-dosa kita (Yes 53:10); harganya telah dibayar lunas oleh Kristus. 

Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata: Pertama-tama kita harus 

bertobat dari dosa-dosa kita, kita harus mengambil keputusan untuk berbalik dari segala 

perbuatan yang tidak berkenan dihadapan-Nya. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis 

berkata: 

“Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat! ... Aku membaptis kamu dengan air 

sebagai tanda per-tobatan.” (Mat 3:2) 

Yohanes Pembaptis adalah gambaran dari pertobatan. Itu artinya jika kita mau 

dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus bertobat terlebih dahulu.  

Langkah berikutnya adalah dengan rela hati mau menerima baptisan air, percaya 

kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh 

pengorbanan-Nya di kayu salib. Kemudian apa? Tuhan Yesus berkata: “Mintalah!” 

“...Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” (Luk 11:9) 

Mintalah Roh Kudus untuk datang dan 

memenuhi kita! Jangan melihat kebelakang, 

jangan melihat betapa berdosanya kita dulu, 

jangan melihat ketidakpercayaan kita dulu, asal 

sekarang kita percaya dan menerima Tuhan Yesus 

sebagai Juruselamat kita, maka dosa-dosa kita 

telah dilupakan-Nya. Lalu carilah Dia dengan 

sungguh-sungguh, mintalah kepada Tuhan agar Ia 

mencurahkan Roh-Nya yang Kudus. Seperti saat 

Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, surga terbuka 

dan Roh Kudus turun kepada-Nya. Demikan juga 

janji Allah kepada kita, saat kita meminta Roh 

Kudus kepada-Nya, maka surga akan terbuka dan 

Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. 

“...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 dimak-sudkan-Nya ialah 

Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya ke-pada-Nya...” (Yoh 7:37-39) 

Jika kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus haus, kita harus bergairah, 

menanti-nantikan-Nya, kita harus meminta-Nya dengan sungguh-sungguh, dan percaya 

bahwa semuanya telah kita terima. Datanglah kepada Kristus, dan “minum” daripada-Nya, 

maka Ia akan memberikan kita air (air adalah salah satu lambang dari Roh Kudus) sehingga 

kita bisa minum dari hadirat-Nya dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah janji 

Tuhan dihari-hari terakhir ini, yaitu janji bagi SEMUA orang percaya yang mau hidup 

dipenuhi oleh Roh Kudus... 

“Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih 

jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.” (Kis 2:39) 

Jika kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Ia mencurahkan Roh-Nya, maka surga 

akan terbuka, dan Ia akan memberikan kepada kita Roh Kudus dan Roh Kudus akan tinggal 

di hati kita. Roh Kudus ini akan memberi kita kuasa dan memberi kita pengalaman-

pengalaman supranatural yang indah, bahkan Roh Kudus ini akan memberikan kita kuasa 

untuk mengadakan mukjizat. Di sungai Yordan, Tuhan Yesus menerima kepenuhan Roh 

Kudus. Saat ini juga Tuhan ingin kita meminta kepada-Nya untuk kita dipenuhi oleh Roh 

Kudus. Mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapat, 

ketoklah maka pintu surga akan terbuka dan Allah akan mencurahkan Roh-Nya kepada 

kita, siapa pun kita, didalam nama Tuhan Yesus Kristus. 

2. Padang gurun Yudea - Dipimpin oleh Roh Kudus 

“Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala 

hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin 

oleh Roh.” (Gal 5:24-25) 

Setelah Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus di sungai Yordan, kemudian Roh 

Kudus MEMIMPIN Yesus untuk pergi ke padang gurun. Di padang gurun ini, Alkitab 

mencatat bahwa Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam (Mat 4:1-

2). Bukan hanya itu, selama di padang gurun juga Tuhan Yesus harus meng-hadapi iblis 

yang datang untuk mencobai-Nya. Tapi kita bersyukur bahwa dengan pimpinan dan 

kekuatan Roh Kudus, Tuhan Yesus dapat meng-atasi cobaan iblis di padang gurun dan 

keluar dari sana sebagai pemenang. 

Melalui apa yang terjadi di padang gurun, kita dapat mempelajari bagaimana 

pentingnya bagi orang percaya untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kita harus 

mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus alami di padang gurun, maka dengan situasi dan 

cara yang hampir sama iblis akan mencobai umat percaya. Tapi jika kita dipimpin oleh Roh 



Kudus maka kita akan dimampukan untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang iblis 

lancarkan kepada kita.  

Sungguh iblis menggunakan cara yang licik saat 

mencobai Tuhan Yesus. Iblis mencobai Yesus dengan 

menyerang langsung kepada identitas baru Dia setelah 

dipenuhi oleh Roh Kudus di sungai Yordan. Apa 

identitas baru Yesus? Yaitu Anak Allah! (Mat 3:17) 

Sehingga iblis berkata kepada Yesus: “Jika engkau 

Anak Allah, lakukan ini, lakukan itu!” Tapi dari sini kita 

dapat mengerti sesuatu, bahwa setelah Yesus dipenuhi 

Roh Kudus maka Ia menyandang identitas yang baru, 

yaitu Anak Allah! Itu dikarenakan Roh Kudus yang ada 

di dalam Yesus memberi kesaksian itu.  

“Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, 

bahwa kita adalah anak-anak Allah.” (Rom 8:16) 

Begitu juga saat seorang percaya dipenuhi oleh 

Roh Kudus, maka seketika itu juga Roh Kudus akan 

memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah... Sungguh pengakuan yang luar 

biasa bukan? Bahwa kita dijadikan-Nya anak-anak Allah! Tapi kita harus ingat bahwa iblis 

benci dengan identitas baru kita itu. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus 

hidup seperti Kristus hidup, jika tidak, maka kita tidak akan bisa melawan pencobaan iblis 

yang licik. Seakan-akan ia memuji-muji kita tapi itu adalah pencobaan yang licik.  

Bagaimana Kristus hidup setelah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ia hidup dipimpin oleh 

Roh Kudus (Mat 4:1), kemudian dalam perkataan dan perbuatan-Nya Tuhan Yesus tak 

berbuat berdosa, bahkan pada waktu dicobai Ia selalu memperkata-kan Firman. Inilah 

rahasia mengapa Yesus bisa keluar sebagai pemenang di padang gurun mengatasi 

pencobaan-pencobaan iblis. Jika kita rindu hidup berkemenangan, yaitu menang dalam 

melawan setiap pencobaan iblis, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup, dipenuhi Roh 

Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan mau hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. 

Ini tidak mudah, hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan semua 

itu. Mengapa demikian? Rasul Paulus mengerti benar akan hal ini. Di dalam batin Paulus, ia 

bersaksi bahwa ia suka terhadap hukum Allah (Rom 7:22), itu artinya tubuh roh rasul 

Paulus cenderung melakukan apa yang benar. Tetapi ia juga sadar bahwa didalam dirinya 

ada juga hukum lain, yaitu hukum yang cenderung mendorong dia untuk melakukan dosa, 

yaitu kedagingan. Tubuh daging ini sulit sekali tunduk pada hukum Allah, malah berjuang 

agar rasul Paulus kembali melaku-kan dosa. Jadi, disatu sisi tubuh rasul Paulus senang 



menuruti dan melakukan hukum Allah, akan tetapi disisi lain tubuhnya cenderung 

melakukan hukum dosa. Tapi kemudian rasul Paulus mendapati rahasia ini: 

“...Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.” (Gal 5:16) 

Satu-satunya jalan keluar dari pergumulan antara tubuh roh dan tubuh dagingnya 

adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menyadari bahwa jika ia berjuang dengan 

kekuatan sendiri, maka ia tidak akan pernah keluar sebagai pemenang, melainkan ia akan 

jatuh dan jatuh kembali kedalam dosa.  

Jika kita ingin menjadi pemenang atas keinginan daging dan godaan-godaan iblis, 

maka pastikan kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi 

seseorang, Ia tidak hanya sekedar memperlengkapi kita, memberi kuasa, dan memenuhi 

kita, tapi sebagai Allah, Roh Kudus ingin memimpin segala aspek kehidupan kita. Dan ini 

bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu perjanjian yang harus diterima oleh setiap orang 

percaya (Amos 3:3). Manusialah yang seharusnya mengikuti Roh Kudus, bukan Roh Kudus 

yang mengikuti manusia. Roh Kudus adalah Allah sendiri (II Kor 3:17), jadi kita harus 

menundukkan diri kepada Roh Kudus. Itu artinya kemanapun Roh Kudus memimpin kita, 

maka kewajiban kita adalah untuk menuruti-Nya.  

Kita harus merubah pola pikir kita selama ini yang cenderung memperalat Roh 

Kudus, yaitu Roh Kudus dijadikan sarana untuk memenuhi segala keinginan kita. Mulai saat 

ini kita harus mengerti bahwa kitalah yang seharusnya menjadi alat Roh Kudus.  

“Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai 

sejahtera.” (Rom 8:6) 

Dengan demikian kita harus mulai mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita 

inginkan, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, dan sebagainya, 

agar kita mulai dapat menyelaraskan diri dengan pribadi Roh Kudus. Alkitab mengatakan 

bahwa kita harus menyalibkan keinginan-keinginan daging kita (Rom 8:13) dan mulai 

mengikuti keinginan Roh. Jika kita sudah pada posisi ini, maka kita akan menyadari bahwa 

tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan kasih-Nya (Rom 8:37), tidak ada! 

Bahkan panah-panah si jahat yang dikirimkan untuk mencobai kita tidak akan bisa 

mengalahkan kita. Seperti Tuhan Yesus menang terhadap pencobaan iblis dipadang gurun 

Yudea, maka kita juga akan keluar dari “padang gurun” kita sebagai umat pemenang. 

3. Nazaret - Diberdayakan oleh Roh Kudus. 



Setelah selesai 

melakukan doa puasanya di 

padang gurun, Tuhan Yesus 

kemudian kembali ke Galilea, 

memulihkan keadaan-Nya dan 

tinggal disana untuk beberapa 

saat. Kemudian Tuhan Yesus 

memutuskan untuk pergi ke 

kota Nazaret. Kota ini sangat 

spesial bagi Tuhan Yesus, 

sebab ini adalah kota dimana Ia 

dibesarkan. Hampir sebagian 

besar hidup-Nya dihabiskan di 

kota Nazaret.  

Pada hari Sabat, seperti biasa Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Pada saat 

ibadah berlangsung, Tuhan Yesus berdiri dan maju untuk membaca gulungan kitab suci. 

Oleh Imam kemudian Tuhan Yesus diberikan gulungan kitab nabi Yesaya, dan Ia 

membacakan ayat-ayat kitab tersebut yang berbunyi: 

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan 

kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan 

pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk 

membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.” (Luk 4:18-19) 

Bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus membacakan ayat ini. Saat Tuhan Yesus 

membacakan sebagian ayat dari kitab nabi Yesaya ini, sebenarnya Ia sedang menyatakan 

bahwa Ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus (di sungai Yordan) dan sudah dipimpin oleh Roh 

Kudus (ke padang gurun), dan kini saat-Nya untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus itu 

kepada orang lain, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik (berita Injil), 

yang membutuhkan pembebasan, kelepasan, kesembuhan, dan untuk memberitakan 

bahwa kasih karunia Allah telah datang. Di kota Nazaret, Tuhan Yesus mendeklarasikan 

bahwa kini didalam diri-Nya telah tinggal Roh Kudus, sehingga Ia akan segera 

melaksanakan pelayanan-Nya dengan kuasa dan otoritas. Itulah fungsi kuasa dari Roh 

Kudus yang diterima oleh Yesus Kristus.  

Dari Nazaret kita belajar bahwa ada kuasa dan otoritas yang akan diterima 

seseorang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk memberdayakan 

setiap kita untuk melakukan berbagai mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 



“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; ...” (Yoh 7:38-39a) 

Murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa pada saat Roh Kudus 

belum turun atas mereka. Tapi saat hari Pentakosta tiba, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan 

atas mereka, maka mereka melaksanakan pelayanan dengan penuh kuasa dan otoritas. 

Kuasa Roh Kudus adalah kuasa terbesar yang ada di dunia ini. Pada waktu rasul Petrus 

berjalan, maka bayangannya dapat menyembuhkan orang yang sakit. Itu bukan karena 

kuasa dari bayangan rasul Petrus, tapi itu adalah aliran kuasa Roh Kudus yang memenuhi 

Petrus. Dan tahukah Saudara, bahwa kuasa yang sama telah tersedia bagi mereka yang 

dipenuhi Roh Kudus! 

4. Kapernaum - Kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik. 

Kapernaum adalah kota tempat Tuhan Yesus tinggal selama masa pelayanan-Nya. 

Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda ajaib di 

kota ini. Tapi sekalipun demikian, bukan mukjizat-mukjizat yang membuat penduduk 

Kapernaum terheran-heran, melainkan saat mereka melihat Tuhan Yesus menyampaikan 

Firman Tuhan.  Sebab saat Tuhan Yesus menyampaikan Firman Tuhan Ia menyampaikan 

dengan kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. 

“... Setelah hari Sabat 

mulai, Yesus segera masuk ke 

dalam rumah ibadat dan 

mengajar. Mereka takjub 

mendengar pengajaran-Nya, 

sebab Ia mengajar mereka 

sebagai orang yang berkuasa, 

tidak seperti ahli-ahli Taurat.” 

(Mrk 1:21-22) 

Dari kota Kapernaum 

kita dapat belajar bagaimana 

peranan dari kuasa Roh Kudus 

dalam memberitakan kabar 

keselamatan. Dari kota 

Kapernaum kita mempelajari sesuatu bahwa saat seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka ia 

akan memberitakan kabar keselamatan (pemberitaan Injil), mengajarkan Firman Tuhan, 

dan berkhotbah dengan wibawa dan kuasa Allah. Sebab setiap perkataan-Nya adalah 

perkataan dari Roh Kudus sendiri. 



“...Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.” (Yoh 

6:63) 

Kuasa dari Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi kita dalam memberitakan 

kabar baik (Injil), untuk memampukan kita menjadi saksi Kristus, untuk membebaskan 

orang-orang yang terikat, dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak ada 

yang mustahil bagi Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berjanji bahwa kuasa yang sama seperti 

yang Ia miliki akan diberikan kepada siapa saja yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan 

hidup dipimpin oleh Roh Kudus... 

“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) 

Saat Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Ia berpesan kepada murid-murid-Nya: 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 

menjadi saksi-Ku.” Mereka percaya pada janji Tuhan ini, dan mereka menantikan Roh 

Kudus itu. Dan saat harinya tiba, yaitu saat Roh Kudus diturunkan kepada mereka, maka 

mereka dipenuhi oleh Roh Kudus beserta segala kuasa dari Roh Kudus. Lalu saat murid-

murid Tuhan Yesus ini keluar dan memberitakan Injil, maka mereka memberitakannya 

dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Bahkan manifestasi dari Roh Kudus yang 

lainnya pun melingkupi mereka, yaitu tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Saat Petrus 

berkhotbah, manifestasi Roh Kudus bekerja secara luar biasa atas setiap Firman yang 

disampaikannya, sehingga 3.000 orang bertobat saat itu.  

Kuasa dan pengurapan yang sama seperti yang murid-murid Tuhan Yesus terima 

telah tesedia atas kita semua. Ya! Di dalam Roh Kudus kita semua akan diperlengkapi kuasa 

dan otoritas untuk memberitakan Injil. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan membuat orang 

bertobat. Percuma saja kita berkhotbah dengan hikmat dunia, kemampuan berbicara kita, 

atau tingginya pendidikan kita, namun jika tidak melibatkan kuasa dan otoritas Roh Kudus 

maka tidak ada kuasanya sama sekali, persis seperti yang para ahli-ahli Taurat lakukan.  

“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan 

penghakiman ...  Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke 

dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi 

segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.” (Yoh 16:8,13) 

Hanya Roh Kudus yang dapat menginsyaf-kan orang akan dosa; hanya Roh Kudus 

yang dapat menyingkapkan orang tentang apa yang salah dan yang benar; hanya Roh 

Kudus yang dapat memimpin orang pada kebenaran; dan hanya Roh Kudus yang dapat 

menuntun seseorang kepada Kristus. Roh Kudus-lah yang akan membuka selubung di mata 



seseorang sehingga ia dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi 

mereka. 

5. Nain - Kuasa untuk memulihkan mereka yang patah hati. 

Dari Kapernaum kemudian Tuhan Yesus pergi ke kota Nain (Luk 7:11). Saat 

memasuki kota Nain, Tuhan Yesus datang dengan disertai berbondong-bondong orang 

yang mengikuti-Nya. Kemudian di dekat pintu kota Nain Tuhan Yesus berpapasan dengan 

serombongan orang yang keluar dari kota Nain untuk menguburkan seorang anak laki-laki 

yang telah meninggal. Anak ini adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda. 

Dalam perjalanan, sang janda ini kemudian terlihat oleh Yesus sedang menangis ikut dalam 

rombongan pengusung jenazah anaknya. Bisa dibayangkan kesedihan ibu ini bukan? Ia 

telah ditinggalkan oleh suaminya untuk waktu yang lama sehingga menjadi seorang janda, 

dan sekarang ia ditinggal mati anak laki-laki satu-satunya. Tidak ada harapan bagi ibu ini, 

anak laki-laki adalah penerus nama keturunan 

dan harapan ekonomi bagi ibu ini, tapi kini ia 

mati.  

Saat Tuhan Yesus melihat janda itu maka 

tergeraklah belas kasihan-Nya, dan kemudian Ia 

mendatangi janda itu dan berkata: “Jangan 

menangis!” Kemudian Ia menghampiri anaknya 

dan berkata: “Bangkitlah!” dan seketika itu juga 

anak itu bangkit dari kematiannya.  

Dari sekian banyak orang yang ada 

disekeliling Yesus, mengapa hati Tuhan Yesus 

tergerak kepada janda itu? Perhatikan ayat di 

dalam kitab Yesaya yang Tuhan Yesus baca saat 

ia berada di Kapernaum: 

“Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah 

mengutus Aku ... untuk menghibur semua orang ber-kabung.” (Yes 61:1-3) 

Saat seseorang di-penuhi Roh Kudus, maka dari dalam dirinya akan keluar kuasa, 

belas kasihan, dan kesanggupan untuk melayani mereka yang mengalami patah hati, 

mereka yang sedang berduka cita, mereka yang bersedih karena kehilangan orang-orang 

yang dikasihinya, atau mereka yang sedang terluka hatinya karena peristiwa-peristiwa 

yang menyakitkan. Bahkan di kesempatan lain Tuhan Yesus juga memulihkan hati seorang 

perempuan yang berdosa (Luk 7:36-50) di kota Nain. Dia adalah seorang perempuan yang 

ditolak oleh keluarga dan masyarakatnya. Inilah Kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa yang 

membuat kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang hancur. Dari kota Nain kita dapat 



belajar tentang pribadi Roh Kudus yang “menghidupkan,” yaitu menghidupkan mereka 

yang telah “mati.” Roh Kudus adalah kuasa untuk membangkitkan, memulihkan, dan 

melepaskan.   

6. Danau Galilea - Kuasa untuk mem-bebaskan mereka yang dikuasai roh jahat. 

Setelah dari kota Nain, Tuhan Yesus kemudian bertolak ke seberang danau Galilea 

menggunakan perahu. Dengan perjalanan yang tidak mudah, karena harus menghadapi 

badai ditengah perjalanan, akhirnya Tuhan Yesus dan  murid-murid-Nya mendarat di suatu 

daerah yang bernama Gerasa. Ditempat itu datanglah seorang laki-laki yang dirasuki oleh 

setan-setan. Melihat orang ini, belas kasihan Tuhan akhirnya menggerakkan-Nya untuk 

membebaskannya orang ini dari ikatan setan-setan. 

“Yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh 

Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan 

menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.” (Kis 10:38) 

Dari danau Galilea 

kita belajar bahwa masih 

banyak orang terikat oleh 

setan-setan dan mereka 

membutuhkan pembebasan. 

Hari ini, sekalipun kita 

hidup di jaman modern, 

namun kita harus 

menyadari bahwa banyak 

orang hidup dibawah kutuk 

kuasa jahat akibat 

keterlibatan mereka pada 

okultisme. Kita dapat 

melihat bagaimana iblis bertanggung jawab terhadap banyak orang yang mengalami 

gangguan jiwa, tekanan mental, stres, depresi, keinginan untuk bunuh diri, atau mungkin 

sedang bergumul dengan ikatan dan kecanduan. Saudara, kekuatan dari kuasa Roh Kudus 

tetap sama, dari jaman Yesus hidup, jaman rasul-rasul, dan hingga kini, kuasa-Nya tetap 

sama. Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus sanggup memulihkan mereka yang terikat oleh 

kuasa-kuasa jahat, oleh setan-setan, dan oleh ikatan-ikatan yang membuat orang 

kecanduan, dan sebagainya. Dari Gerasa di tepi danau Galilea, kita belajar sesuatu bahwa 

kuasa Roh Kudus didalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat memulihkan mereka yang 

terikat oleh setan-setan. 

“Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya 

Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.” (Mat 12:28) 



Roh Kudus telah dicurahkan, kuasa pembebasan-Nya telah diberikan kepada kita. 

Alkitab berkata bahwa kita, yaitu mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak lagi tunduk 

dan takut pada setan-setan, namun kita memiliki kuasa yang sama seperti kuasa Tuhan 

Yesus untuk mengusir setan-setan. 

“Maka Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa 

kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.” 

(Yoh 9:1) 

Firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan 

membinasakan (Yoh 10:10). Dengan sekuat tenaga iblis akan menghancurkan kehidupan 

seseorang, apa lagi seorang percaya. Iblis akan berusaha mencuri kebahagiaan, 

menghancurkan pernikahan, keluarga, persahabatan, keuangan, dan bahkan iblis akan 

membunuh manusia dengan tekanan-tekanan jiwa yang membuat seseorang menjadi 

depresi bahkan sampai berusaha untuk bunuh diri. Bahkan iblis tidak akan pernah puas, ia 

juga akan menyerang tubuh manusia melalui berbagai sakit penyakit, kecanduan, dan 

kelemahan (Mrk 9:25), yang pada intinya bertujuan untuk menyeret manusia pada 

kematian. Tapi kita bersyukur kepada Allah, sekalipun Tuhan Yesus telah naik ke surga, 

tapi Ia mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus ini akan memberikan 

kelepasan dan kemudian kuasa untuk melepaskan mereka yang terikat kuasa setan-setan. 

Roh Kudus ingin menyembuhkan kita, Roh Kudus ingin memulihkan kita, Roh Kudus ingin 

membebaskan kita, Roh Kudus ingin mengem-balikan damai dan sukacita kita.  

Roh Kudus datang untuk memberikan kemenangan, kebebasan, dan pemulihan. Roh 

Kudus datang untuk mengangkat ketakutan kita pada setan-setan, sebab dengan kuasa Roh 

Kudus kita akan membebaskan dan memulihkan orang-orang yang terikat oleh kuasa-

kuasa si jahat yang menekan. Itulah mengapa sangat penting untuk kita percaya kepada 

Yesus Kristus dan dipenuhi Roh Kudus.  

“...di dalam Dia kamu juga, ketika 

kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh 

Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.” (Ef 1:13b) 

Jika kita telah ada didalam Kristus 

dan Roh Kudus tinggal didalam kita, maka 

kuasa Allah ada didalam kita, sehingga 

kuasa-kuasa si jahat tidak dapat berkuasa 

atas diri kita lagi. Bahkan kita akan keluar 

sebagai pembebas bagi orang-orang yang 

terikat. Kita akan mengusir setan-setan 

(Mrk 16:17) dan orang-orang akan dibebaskan.   



7. Yerikho - Kuasa kesembuhan 

Dari kota Galilea, Tuhan Yesus beserta murid-murid-Nya bertolak ke kota 

Yerusalem. Selama perjalanan dari Galilea ke Yerusalem, banyak hal yang Tuhan Yesus 

lakukan terhadap murid-murid-

Nya dan terhadap orang-orang 

Israel, seperti mengajar dan 

melakukan berbagai mukjizat. 

Sebelum memasuki kota 

Yerusalem, Tuhan Yesus tiba di 

kota Yerikho untuk melintasi 

kota tersebut (Luk 18:19). Di 

pintu keluar kota Yerikho, 

diantara kerumunan orang-

orang yang mengikuti Yesus, 

ada seorang pengemis bernama 

Bartimeus berseru-seru kepada 

Dia: “Yesus, Anak Daud, 

kasihanilah aku!” (Mrk 10:46-

52). Lalu Tuhan Yesus 

mendengar seruan Bartimeus, 

maka Ia berhenti dan 

memanggilnya. Ya, Yesus mau berhenti dari perjalanan-Nya untuk satu orang ini. Tuhan 

Yesus tidak peduli dengan begitu banyak orang yang mengikutinya untuk segera sampai ke 

kota Yerusalem, namun cinta dan belas kasihan-Nya begitu besar pada manusia sehingga Ia 

berhenti dan memanggil pengemis ini. Setelah Bartimeus datang, Tuhan Yesus bertanya 

kepadanya: “Apa yang kaukehendaki supaya Aku perbuat bagimu?” Lalu Bartimeus 

menjawab: “Rabuni, supaya aku dapat melihat!” Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan 

mata Bartimeus yang buta, dan ia kemudian mengikuti Yesus. 

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan 

kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan 

pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, ...” (Luk 

4:18-19) 

Begitu besar kasih Yesus kepada manusia, bahkan kepada seruan SATU orang 

manusia hina yang membutuhkan pertolongan. Roh Kudus mengurapi Tuhan Yesus, 

sehingga Ia berbelaskasihan kepada Bartimeus yang buta. Saat Tuhan Yesus menyembuh-

kan Bartimeus, ia benar-benar disembuhkan, ia kini dapat melihat kembali, dan tahukah 

Saudara apa yang pertama kali Bartimeus lihat? Ia melihat keindahan wajah Tuhan Yesus. 

Demikian juga hari ini, Ia berbicara kepada setiap kita melalui Roh Kudus dan Firman-Nya 



untuk menjawab doa-doa, pergumulan, tangisan, dan teriakan minta tolong setiap umat-

Nya. Ia mencelikkan mata mereka yang buta karena sakit penyakit (Hos 6:1), namun Ia juga 

mencelikkan mata rohani mereka yang tertutup selubung... 

“Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung 

yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka 

selubung itu diambil dari padanya. Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, 

di situ ada kemerdekaan.” (II Kor 3:15-17) 

Roh Kudus akan mencelikkan mereka yang “buta,” agar mereka dapat melihat 

betapa indahnya wajah Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang telah mati untuk dosa-dosa kita 

semua. 

Mukjizat terbesar yang dialami Bartimeus bukanlah saat mata jasmaninya dapat 

melihat, melainkan saat mata rohani Bartimeus terbuka dan Ia dapat mengenal sang 

Juruselamat-nya. Oleh sebab itu, setelah mata jasmani Bartimeus disembuhkan, maka 

seketika itu juga ia meninggalkan masa lalunya sebagai pengemis dan kota Yerikho untuk 

mengikuti Yesus.  

Dari kota Yerikho kita belajar sesuatu, bahwa saat seseorang telah melihat Yesus, 

maka ia akan meninggalkan masa lalunya dan mulai mengikuti Yesus untuk seumur 

hidupnya. Dari kota Yerikho kita dapat belajar sesuatu tentang pribadi Roh Kudus, bahwa 

kuasa kesembuhan Roh Kudus yang sama seperti yang dialami Bartimeus tetap tersedia 

bagi kita hari ini. Ia ingin menyembuhkan kita, sehingga kita dapat melihat kebenaran di 

dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus di kayu salib bukan saja untuk menebus dosa-

dosa kita, tapi juga untuk menyembuhkan SEGALA sakit penyakit kita (I Ptr 2:24). 

Sekalipun Yesus telah naik ke surga, namun Ia memberikan kita Roh Kudus. Didalam Roh 

Kudus ada kuasa yang siap kita terima jika kita hidup dipenuhi oleh-Nya. Kuasa Roh Kudus 

begitu luar biasa, sehingga Ia akan mengangkat segala selubung, menanggung segala kuk, 

dan menyembuhkan segala penyakit kita. Tujuannya hanya satu, agar kita dapat melihat 

wajah Yesus dan menuntun kita kepada kebenaran didalam Yesus Kristus. Dan mereka 

yang telah melihat dan bertemu Kristus, maka ia akan meninggalkan masa lalunya dan 

mulai mengikuti Yesus. 

8. Yerusalem - Menantikan visi/janji pencurahan Roh Kudus 

Setelah selesai berurusan dengan Bartimeus di pintu gerbang Yerikho, kemudian 

Tuhan Yesus dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Yerusalem. Kota 

ini adalah kota terakhir yang akan dimasuki Tuhan Yesus di hari-hari terakhir pelayanan-

Nya di dunia ini, sebab dengan memasuki kota Yerusalem, maka Tuhan Yesus akan segera 

menggenapi kematian-Nya di kayu salib (Mat 20:18; Mrk 10:33).  



Seperti apa yang telah dinubuatkan para nabi, maka Yesus mati di Yerusalem. 

Darah-Nya tercurah di bukit Golgota, mati, dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga 

Ia bangkit dari antara orang mati, Ia berkeliling Yerusalem dan kota-kota sekitarnya untuk 

me-nemui murid-murid-Nya. Pada suatu kesempatan, Tuhan Yesus mengajak murid-

murid-Nya ke Bukit Zaitun, di sana Ia berpesan kepada mereka: 

“Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus 

tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.” 

(Luk 24:49) 

Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi Ia akan meninggalkan mereka semua 

untuk pergi ke rumah Bapa. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima Roh 

Kudus, yaitu Roh Allah yang selama ini telah memberi-Nya kuasa, memenuhi-Nya, dan 

memimpin-Nya. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, akan diturunkan dari surga untuk 

memberikan kuasa yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki selama Ia melayani di dunia 

ini. Dan dengan kuasa dari Roh Kudus ini Tuhan Yesus mengutus mereka untuk 

memberitakan Injil hingga ke seluruh dunia.  

“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 Yesus memberikan para murid-Nya sebuah visi bahwa mereka akan 

menerima Roh Kudus. Tapi sebelum itu Ia berpesan bahwa mereka harus tinggal di 

Yerusalem sampai semuanya digenapi. Setelah Ia mengatakan itu semua, tiba-tiba 

terangkatlah Ia ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus begitu bergairah menerima janji Tuhan 



tersebut. Mereka kemudian kembali ke Yerusalem, tinggal di kamar loteng di rumah 

tempat mereka menumpang untuk tinggal, dan tinggal di sana untuk menantikan Roh 

Kudus. Pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, bertepatan dengan Hari 

Raya Pentakosta bagi orang-orang Yahudi, maka tiba-tiba ruangan tempat mereka 

berkumpul dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada hari itu Roh Kudus dicurahkan, dan tampaklah 

lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada murid-murid Tuhan Yesus.  

Setelah Roh Kudus turun, maka terjadi kebangunan rohani yang besar terhadap 

murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menjadi pribadi yang benar-benar diubahkan dan 

memiliki kuasa. Keluar dari tempat itu, dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai mereka, 

maka murid-murid Tuhan Yesus dapat menuntun banyak sekali orang menjadi percaya 

pada Yesus Kristus dan diselamatkan. Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus melalui para 

murid-murid-Nya. Tapi bukan tanda-tanda ajaib dan mukjizatlah yang membuat orang-

orang di Yerusalem terheran-heran. Tapi mereka tercengang saat mendengar bahwa para 

rasul ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sehingga orang-orang Yahudi dari 

berbagai negara yang datang untuk merayakan Hari Raya Pentakosta mendengar para 

rasul ini berkhotbah dalam bahasa mereka masing-masing disaat yang bersamaan. 

“Maka penuhlah mereka dengan 

Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-

kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti 

yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka 

untuk mengatakannya.” (Kis 2:4) 

Roh Kudus memberikan para rasul 

bahasa-bahasa yang baru untuk 

memberitakan Injil. Kebangunan rohani 

besar terjadi di Yerusalem. Dan saat 

mereka keluar dari Yerusalem, maka 

kebangunan rohani menyebar hingga ke 

seluruh dunia. Begitu juga dengan Injil 

kerajaan Allah, para murid pergi ke 

seluruh dunia dengan keberanian dan 

kuasa dalam memberitakan Injil. Kuasa 

inilah yang kemudian membuat Saudara 

dan saya akhirnya mendengar berita Injil dan diselamatkan.  

Dari Yerusalem kita belajar, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan visi kepada 

murid-murid-Nya bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, dan Tuhan 

menggenapi janji itu di hari Pentakosta, kebangunan rohani terjadi, dan Injil diberitakan 

hingga keseluruh dunia. Dan kini, Tuhan juga memberikan visi bagi umat-Nya yang hidup 



di hari-hari terakhir. Ia berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap 

orang, bahkan tiga generasi akan menerima pencurahan Roh Kudus. Janji Tuhan berkata: 

“Akan terjadi pada hari-hari terakhir -- demikianlah firman Allah -- bahwa Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan 

akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.” (Kis 2:17) 

Bukankah kita hidup dihari-hari terakhir? Itu artinya visi di atas adalah untuk kita. 

Di hari-hari dimana kita hidup sekarang ini, masih ada mukjizat luar biasa yang dijanjikan-

Nya kepada kita melalui Roh Kudus. Kuasa yang sama dari Roh Kudus masih tersedia bagi 

Saudara dan saya. Jika kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka kebangunan rohani 

akan terjadi pada diri kita. sehingga kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan 

tanda-tanda ajaib seperti dulu di hari Pentakosta. Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita 

untuk melakukan mukjizat, untuk mendapat penglihatan dan mimpi, untuk mengerti 

rahasia-rahasia-Nya, untuk memberi kita keberanian dalam memberitakan Injil, dan untuk 

menuntun banyak orang kepada Kristus. Dan Tuhan berkata bahwa kita harus percaya 

akan hal ini. Didalam Dia tidak ada yang mustahil (Luk 1:37). Bagian kita adalah 

memperkatakan visi itu dengan iman. Seperti murid-murid Tuhan Yesus percaya dan 

menanti-nantikan visi Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus, demikian juga kita harus 

percaya dan menantikan visi ini sampai semuanya tergenapi.   

9. Bukit Sion - Sifat-sifat Roh Kudus 

Sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi pelayanan-Nya tidak berhenti. 

Dengan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus, pelayanan Tuhan Yesus terus berlanjut melalui 

murid-murid-Nya. Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus telah 

memperlengkapi mereka untuk menyelesaikan karya keselamatan Allah atas seluruh dunia 

ini.  

Saat Roh Kudus dicurahkan dihari Pentakosta, pencurahan tersebut terjadi di kamar 

loteng sebuah rumah yang terletak di bukit Sion. Inilah bukit dimana murid-murid Tuhan 

Yesus tinggal untuk menantikan Roh Kudus. Di bukit Sion inilah untuk pertama kalinya Roh 

Kudus turun ke dunia dan tinggal didalam diri manusia, yaitu kepada murid-murid-Nya 

yang telah menantikan Roh Kudus.  

“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika 

Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 

jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.” (Yoh 16:7) 

Tuhan Yesus telah kembali ke rumah Bapa di surga, itu baik, sebab di surga Ia 

sedang mempersiapkan tempat bagi kita semua (Yoh 14:2-3). Lagi pula sekalipun Ia telah 



pergi ke surga, Ia tidak membiarkan kita sendirian, sebab Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya. 

Roh Kudus inilah yang menjadi penghiburan kita, menjadi penuntun, pengajar, dan menjadi 

penolong kita semua. 

Pada saat di bumi, seakan-akan Tuhan 

Yesus berkata: “Aku-lah penghiburmu, Aku-lah 

pengajarmu, pelindungmu, dan penuntunmu 

pada kebenaran. Tapi kini Aku pergi ke rumah 

Bapa. Namun demikian Aku tidak akan 

meninggalkanmu menjadi yatim piatu, sebab Aku 

akan mengirimkan kepadamu sang penolong, 

yaitu Roh Kudus.” Murid-murid percaya kepada 

janji Tuhan itu, dan saat harinya tiba, yaitu 

setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka 

mereka menantikan Roh Kudus. Mereka tinggal 

di kamar loteng di sebuah rumah di bukit Sion. 

Dan saat Roh Kudus turun, maka mereka 

menjadi pribadi yang berbeda. Segala kuasa dan 

sifat Roh Kudus ada didalam diri mereka 

masing-masing.  

Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi.  Roh Kudus memang 

tidak terlihat, tapi sebagai pribadi, Roh Kudus memiliki sifat-sifat seperti halnya manusia. 

Roh Kudus memiliki emosi; Roh Kudus memiliki kehendak (I Kor 12:11); Roh Kudus dapat 

bersedih/berduka (Ef 4:30); dan Roh Kudus juga memiliki pikiran (Rom 8:27) dan 

kepribadian/sifat. Lalu apa sifat Roh Kudus itu? Sifat Roh Kudus adalah: Kasih, sukacita, 

damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan 

penguasaan diri (Gal 5:22-23). Sifat-sifat ini adalah sifat alami dari Roh Kudus yang dapat 

menggambarkan tentang kepribadian-Nya. Sifat-sifat inilah yang mentransformasi murid-

murid Tuhan Yesus hingga mereka menjadi pribadi yang baru, memiliki sifat-sifat Roh 

Kudus, dan menjadi serupa dengan Kristus.   

Dari kamar loteng di bukit Sion, maka kita dapat belajar bahwa ciri dari seseorang 

telah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah jika dari kehidupannya terpancar sifat Roh Kudus, 

yaitu KASIH. Dari buahnya sebuah pohon dikenal (Mat 12:33). Dengan Roh Kudus, Tuhan 

mau kita menjadi manusia yang baru, yang berbeda dengan dunia ini. Tuhan mengirimkan 

Roh Kudus agar Ia dapat mengontrol emosi kita, menuntun kita pada kebenaran, 

memberikan kita kedamaian yang sejati, kasih, dan mengingatkan kita jika kita salah, atau 

memiliki motivasi yang salah dalam mengikuti dan melayani Tuhan.  



Roh Kudus adalah pribadi yang ramah, lembut, dan tenang. Dalam segala keadaan Ia 

selalu ada dan siap menolong kita. Jika kita telah menerima Roh Kudus, jalinlah 

persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, sebab suara-Nya begitu lembut sehingga 

diperlukan persekutuan dan hubungan yang sangat intim untuk kita bisa mendengar 

suara-Nya. Dalam kehidupan kita, kenalilah pribadi Roh Kudus secara pribadi. Bangunlah 

hubungan dengan Roh Kudus dalam doa dan persekutuan pribadi kita dengan-Nya, maka 

Roh Kudus akan tinggal didalam kita (Yoh 14:17), bersekutu dengan kita (II Kor 13:13), 

dan menjadi sahabat bagi kita (Yoh 15:14-15) selamanya. Dan jika kita telah memiliki 

hubungan yang seperti itu, tanpa disadari maka sifat-sifat Roh Kudus akan mengalir 

memenuhi kehidupan kita, dan kita kemudian didapati menjadi pribadi yang baru, dimana 

sifat-sifat kita menjadi serupa dengan sifat-sifat Roh Kudus dan kemudian orang lain dapat 

melihat dan merasakan kasih Roh Kudus melalui kita. Jangan berusaha menjadi baik 

dengan kekuatan sendiri, tapi penuhilah diri kita dengan Roh Kudus, maka kita akan 

menjadi pribadi yang baru di dalam Yesus Kristus. 

10. Bukit Moriah - Persekutuan pribadi dengan Roh Kudus. 

“Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN 

seumur hidupku, menyaksikan kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.” (Mzm 27:4)  

Bukit Moriah adalah sebuah bukit di Yerusalem tempat dimana dulu Abraham 

mempersembahkan Ishak. Di tempat yang sama kemudian Allah menunjuk Daud untuk 

mendirikan Bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo. Titik dimana Abraham 

membangun mezbah untuk mempersembahkan Ishak, maka di titik yang sama pula Allah 

menunjuk kelak posisi Tabut Allah harus diletakkan di dalam Ruang Maha Kudus dari 

bangunan Bait Allah.  

Seperti kita ketahui, Alkitab mendeskripsikan bahwa Bait Allah terbagi menjadi 3 

bagian, yaitu: Pelataran, Ruang Kudus, dan Ruang Maha Kudus. Pada Ruang Maha Kudus 

inilah kemudian hadirat Allah tinggal, ditandai dengan ditempatkan-nya Tabut Perjanjian 

Allah. Ruang ini sangat kudus, tidak boleh orang masuk kedalamnya, atau ia akan mati. 

Hanya Imam Besar yang bisa memasuki ruangan ini, itupun hanya satu tahun sekali untuk 

mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi bangsa Israel. Tapi pada waktu Tuhan 

Yesus mati di kayu salib, tirai yang memisahkan antara Ruang Kudus dan Ruang Maha 

Kudus terbelah dari atas ke bawah (Mat 27:51). Ini menggambarkan bahwa pemisah yang 

selama ini memisahkan antara manusia dengan hadirat-Nya sudah tidak ada lagi, sehingga 

kini kita bisa datang ke hadirat-Nya kapan saja.  

Apa yang dapat kita pelajari dari Bukit Moriah ini? Alkitab mengajari kita bahwa 

tubuh kita ini adalah Bait Allah.   



“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di 

dalam kamu?” (I Kor 3:16) 

Seperti halnya Bait Allah, Alkitab juga menerangkan bahwa tubuh kita juga terdiri 

dari 3 bagian, yaitu: Tubuh jasmani, tubuh jiwa, dan tubuh roh (I Tes 5:23). Itu artinya, 

sebagaimana Allah tinggal di Ruang Maha Kudus dari Bait Allah, maka Allah, yaitu Roh 

Kudus, juga tinggal di dalam tubuh manusia. Bagian tubuh manusia mana yang akan 

menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Jawabannya adalah tubuh roh. Mengapa? Karena 

Allah adalah Roh. Ini adalah rahasia yang tersembunyi begitu lama dalam Gereja Tuhan, 

tapi sekarang rahasia tersebut telah tersingkap, 

yaitu Roh Allah mau tinggal didalam kita! Ia mau 

bersemayam didalam diri kita untuk menuntun 

kehidupan kita. Itu artinya jika kita hendak mencari 

hadirat-Nya, kita tidak perlu lagi pergi ke Bait Allah 

di Yerusalem, tapi hadirat-Nya ada sangat dekat, 

yaitu di dalam tubuh kita sendiri. Kita tinggal 

masuk ke hadirat-Nya melalui doa-doa kita, melalui 

korban pujian kita, dan melalui penyembahan kita.  

Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus 

adalah pribadi. Sebagai pribadi, Roh Kudus ingin 

menjadi sahabat kita, ingin berkomunikasi dengan 

kita, ingin bersekutu dengan kita (II Kor 13:14), 

dan yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus 

ingin memimpin kita kepada kebenaran (Yoh 

16:13).  

Kebanyakan orang, saat hendak beribadah 

kepada allah-nya, mereka memerlukan sesuatu 

yang dapat disentuh dan dilihat. Bahkan mereka 

terkadang membuat sendiri wujud allahnya 

(seperti patung-patung). Tapi Allah kita adalah Roh, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam 

diri kita. Itu artinya kita tidak dapat melihat-Nya, atau merasakannya melalui panca indra 

kita, karena Ia adalah Roh. Itulah mengapa begitu penting bagi orang percaya untuk 

dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab jika kita hendak berjumpa dengan-Nya, 

hendak bersekutu dengan-Nya, dan hendak beribadah kepada-Nya maka kita harus berdoa, 

memuji dan menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya roh kitalah yang 

bersekutu dengan Roh Kudus. 

“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah 

benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 



penyembah-penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus 

menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.” (Yoh 4:23-24) 

Ini adalah anugerah terbesar bagi manusia, yaitu bahwa kita bisa bersekutu dan 

mengenal Allah kita secara pribadi, bahkan Ia tinggal di dalam hati kita. Tanpa Roh Kudus 

kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah kita, sebab Ia adalah Roh.   

Alami Roh Kudus didalam kehidupan kita 

Sungguh mengagumkan kita bisa menjadi saksi sejarah bagaimana Roh Kudus 

dicurahkan hari-hari terakhir ini. Roh Kudus telah menyelamatkan, menjamah, 

mengubahkan, menyembuhkan, dan menuntun begitu banyak orang di dunia ini kepada 

Kristus.  

Ini adalah hari-hari terakhir, dimana Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa (Kis 

2:17), yaitu dicurahkan kepada tiga generasi. Sungguh ini adalah pengalaman yang sangat 

indah jika pada masa ini kita dapat 

mengalami dan menjadi bagian dalam 

rencana Allah mencurahkan Roh Kudus-

Nya kepada segala bangsa dan segala 

generasi. Tiga generasi, yaitu orang-orang 

tua, orang-orang muda, dan anak-anak, 

dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan 

mulai bernubuat, mendapat mimpi dan 

penglihatan, memiliki kuasa dan otoritas 

dalam memberitaan Injil, dan mereka 

mulai melakukan tanda-tanda ajaib, 

orang sakit disembuhkan, mereka yang 

terikat dibebaskan, mereka yang dikuasai 

setan-setan dilepaskan, dan mereka yang 

patah hati mendapat penghiburan. Roh 

Kudus ingin memenuhi kita dimanapun 

kita berada, sehingga dengan kuasa-Nya 

kita dapat menggenapi tujuan hidup kita 

semua untuk menyelesaikan segala 

pekerjaan-Nya di dunia ini.  

Roh Kudus dan segala kuasa-Nya telah diturunkan oleh Allah ke dunia ini. 

Pengalaman-pengalaman spiritual dari surga telah tersedia didalam Roh Kudus, saat ini, 

didunia ini, dan bagi siapa saja yang mau menerima-Nya. Ini adalah kabar gembira bagi 

dunia ini, dimana kerajaan Allah telah datang dekat dengan kita. Hadirat-Nya, kuasa-Nya, 

dan dan bahkan kemuliaan-Nya telah disediakan bagi kita di dunia ini. “...Kebenaran, damai 



sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus” (Rom 14:17) dapat kita terima sekalipun kita 

masih hidup di dunia yang jahat ini. Ini adalah janji Allah yang sungguh indah. Terimalah 

anugerah Allah ini! Terimalah Roh Kudus sekarang juga! Jika Saudara belum dipenuhi Roh 

Kudus, Saudara dapat berdoa seperti ini: 

“Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah, saya percaya bahwa 

engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, saya percaya bahwa Engkau 

bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus saya menerima Engkau masuk kedalam hati 

saya, dan saya meminta-Mu untuk memenuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Dan saya 

memutuskan untuk mematikan segala kedagingan saya dan hidup hanya untuk Engkau. 

Biarlah hidup saya hanya untuk memuliakan Nama Tuhan. 

Tuhan Yesus, saya ingin menjadi teman dari Roh Kudus, saya ingin dipenuhi oleh 

Roh Kudus, dan saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus urapi saya dengan 

Roh Kudus-Mu. Didalam Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin!  

Saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka Ia akan menyatakan diri-Nya dan mengalirkan 

kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Amin. (Vs.)   

Sumber : 

Andres Bisonni Ministries; www.holyspirit.tv/tv-episodes/ dan 

www.youtube.com/user/andresabm/videos: 

Episode 1: “Encountering the Holy Spirit” - THE JORDAN RIVER; Episode 2: “Led by the 

Holy Spirit” - JUDEAN DESERT; Episode 3: “Empowered by the Holy Spirit” - NAZARETH; 

Episode 4: “The Power of the Holy Spirit to Preach Good News” - CAPERNAUM; Episode 5: 

“Healing for the Brokenhearted” - NAIN; Episode 6: “Deliverance to the oppressed” - SEA 

OF GALILEE; Episode 7: “The Power to Heal” - JERICHO; Episode 8: “The Language of the 

Holy Spirit” - JERUSALEM; Episode 9: “The Personality of the Holy Spirit” - MOUNT ZION; 

dan Episode 10: “The Inner Life with the Holy Spirit” - TEMPLE MOUNT. 

 

 

 

 

 

 

 


