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Hidup tanpa Roh Allah sama seperti padang gurun yang 
retak, sumur yang kering atau sebatang pohon yang 
kekurangan air. Keceriaan, kenikmatan atau sukacita 
yang sebesar apapun tidak dapat memuaskan hati yang 
haus akan kasih, penyertaan dan pimpinan Tuhan.

Namun kita dapat memuaskan hati yang dahaga ini 
untuk selama-lamanya bila kita memiliki sumber air 
dalam diri kita, yang tidak akan pernah menjadi kering. 
Sumber air ini adalah Roh Allah. Melalui RohNya, Tuhan 
Yesus Kristus akan hidup dalam hati Anda, bila Anda 
percaya kepadaNya dan memohon agar Ia memberikan 
“air hidup” ini kepada Anda. Ia akan menyirami Anda, 
memberikan pengharapan dan tujuan hidup yang sejati 
kepada Anda.

Air Hidup

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS
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“Allah itu Roh” (Yohanes 4:24). Roh Kudus itu adalah 
Roh Allah atau dengan kata lain adalah diri Allah sendiri. 
Karena itulah sebagai kata ganti bagi Roh Kudus, Alkitab 
menggunakan kata ganti “Dia” (“he”-kata ganti orang 
laki-laki) dan bukan “dia” (“it”-kata ganti benda).

Roh Kudus melaksanakan pekerjaanNya dengan cara 
yang berbeda-beda. Melalui Roh Kudus, Allah mencip-
takan alam semesta, mengurapi hamba-hambaNya dan 
berfirman melalui para nabi.

Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus 
dikandung oleh Roh Kudus melalui dara Maria. Roh 
Kudus juga turun ke atas Yesus pada saat Ia dibaptis, 
untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Juruselamat dan 
memenuhiNya dengan kuasa yang besar.

Pada hari ini, Ia juga menggerakkan orang untuk per-
caya dan mengakui Tuhan Yesus Kristus, Ia menyadar-
kan kita akan dosa kita sehingga kita dapat datang ke 
hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihNya.

Roh Allah

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS



6

Berkali-kali Allah berjanji melalui para nabi, bahwa 
Ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada orang-
orang yang percaya untuk tinggal dalam hati mere-
ka. “Rohku akan Kuberikan diam di dalam batinmu 
dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala 
ketetapanKu dan tetap berpegang pada peraturan-pera-
turanKu dan melakukannya” (Yehezkiel 36:27).

Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa Roh Kudus akan 
datang dan tinggal menetap dalam diri mereka. “Aku 
akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan 
kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia 
menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebe-
naran… Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyer-
tai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak 
akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku 
datang kembali kepadamu” (Yohanes 14:16-18).

Roh Yang Tinggal Di Dalam Diri Kita

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS
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Bukti Menerima Roh Kudus

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Ketika seseorang menerima Roh Kudus, Allah mem-
berikan suatu tanda untuk menunjukkan bahwa 
Roh Kudus ada dalam dirinya. Tanpa itu adalah 
berbahasa roh atau dapat berkata-kata dalam ba-
hasa yang hanya dapat dimengerti oleh Allah.

“Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ti-
dak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada 
Allah. Sebab tidak seorangpun yang mengerti ba-
hasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang 
rahasia” (1 Korintus 14:2). Berbahasa roh mer-
upakan suatu persekutuan yang mendalam den-
gan Allah, yaitu untuk berdoa dan memuji Allah.

Pada hari Pentakosta, saat pertama kali Allah men-
curahkan Roh Kudus yang dijanjikanNya, (Kisah Para 
Rasul 2), umat percaya mulai berkata-kata dalam 
bahasa roh. Sejak itu,  setiap kali Roh Kudus turun 
kepada orang percaya, dibuktikan dengan berbahasa 
roh. Setiap orang yang belum mengalami hal ini, be-
rarti belum menerima Roh Kudus, karena berbahasa 
roh merupakan bukti nyata seseorang telah meneri-
ma Roh Kudus (lihat Kisah para Rasul 10:45-47).

Menerima Roh Kudus adalah suatu pengalaman 
yang dapat didengar dan umumnya dapat dilihat. 
Dapat didengar karena tandanya adalah berka-
ta-kata dalam bahasa roh. Umumnya dapat dilihat 
melalui gerakkan tubuhnya, walaupun ini bukanlah 
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Bukti Menerima Roh Kudus
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suatu tanda yang mutlak. Murid-murid Tuhan Ye-
sus berkata bahwa mereka dan orang-orang yang 
melihatnya dapat me “lihat dan dengar” pencura-
han Roh Kudus (lihat Kisah Para Rasul 2:33).

Berkata-kata dalam bahasa roh bukanlah suatu hal 
yang dialami sekali saja. Karena Roh Kudus tinggal 
dalam diri kita, maka kita dapat berkata-kata dalam 
bahasa roh, tiap kali kita berdoa. Melalui doa dalam 
bahasa roh”Roh sendiri berdoa untuk kita kepada 
Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap-
kan” (Roma 8:26). Berkata-kata dalam bahasa roh, 
melampaui ungkapan manusia dan membuat doa-
doa kita menjadi lebih efektif, karena bahasa roh 
adalah suatu bahasa rohani yang langsung diper-
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Bukti Menerima Roh Kudus

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

gunakan dalam berkomunikasi dengan Allah.

Sebagai manusia, kita semua memiliki keinginan untuk 
mengungkapkan diri kita; namun ungkapan itu seringka-
li tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya 
pada saat bersukacita, kita tertawa. Pada saat ketaku-
tan, kita berteriak. Pada saat sedih, kita menangis.

Terkadang kita mengalami sakit hati yang begitu dalam 
sehingga tidak dapat menjelaskannya hanya dengan 
kata-kata. Terkadang kata “terima kasih” hampir-hampir 
tidak dapat mengungkapkan rasa syukur dalam hati kita 
kepada Allah. Kita mungkin terdorong untuk menga-
takan sesuatu , namun untuk mengatakannya dengan 
jelas dan tepat, seringkali di luar kemampuan kita ber-
bicara. Tetapi saat Roh Kudus berdoa bagi kita, Ia meng-
gantikan bahasa-bahasa duniawi kita dengan suatu 
bahasa rohani sehingga hati kita menjadi terpuaskan.
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“Jika orang tidak memiliki Roh Kudus, Ia bukan milik 
Kristus” (Roma 8:9). Kita tidak cukup hanya mengakui 
Yesus sebagai Juruselamat kita, tetapi harus memiliki 
Roh Kudus untuk menerima keselamatan Kristus.

“Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah 
dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita” (1 Korintus 
6:11). Roh Kudus menghapus bersih dosa-dosa kita 
dengan darah Kristus, menyatakan bahwa kita ada-
lah benar (membenarkan), dan mengkhusukan kita 
sebagai umat kudus milik Allah (menguduskan).

Pengudusan adalah pekerjaan Allah pada orang yang  
percaya di sepanjang masa hidupnya. Kita tidak dapat 

Roh Kudus Dan Keselamatan



11HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Roh Kudus Dan Keselamatan

mengalahkan sifat dasar kita yang cenderung untuk 
melakukan dosa dan juga cobaan iblis, hanya dengan 
mengandalkan tekad saja. Agar dapat mengikuti teladan 
Kristus yang sempurna, Roh Kudus telah memberi-
kan kepada kita, kuasa untuk mengubah diri kita.
Roh Kudus membuat kita dapat “mematikan perbua-
tan-perbuatan tubuhmu” (Roma 8:13). Ia menguatkan 
roh kita, untuk menyangkal keinginan diri kita yang 
jahat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah.

“Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu un-
tuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan 
kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai” 
(2 Tesalonika 2:13). Dengan pimpinan dan penegu-
han Roh Kudus yang terus menerus, pada akhirnya 
kita akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga Allah.
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“Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, 
bahwa kita adalah anak-anak Allah” (Roma 8:16). 
Dahulu kita telah kehilangan status kita sebagai 
anak Allah karena kita telah berdosa kepadaN-
ya. Namun oleh penyelamatan Kristus, sekarang 
kita telah kembali menjadi anak-anak Allah. Kini 
Allah memberikan Roh Kudus kepada kita se-
bagai saksi bahwa kita adalah anak-anakNya.

Dahulu kita juga telah mati secara rohani di dalam dosa. 
Tetapi Allah menghidupkan kembali rohani kita, mem-
berikan hidup kekal kepada kita. Kini Allah tinggal dalam 
diri kita melalui Roh-Nya. Roh Kudus memberikan kita 
jaminan atas kehadiran Allah. “Dan demikianlah kita 
ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang 
telah Ia karuniakan kepada kita” (1 Yohanes 3:24).

Roh Kudus juga merupakan suatu “meterai” yang mem-
berikan jaminan atas janji Allah yaitu sebuah rumah di 
sorga bagi umat percaya (lihat Efesus 1:13-14 dan 2 Ko-
rintus 5:1-5). Bagaimana kita tahu bahwa Kristus hidup? 
Kita dapat mengetahuinya karena janjiNya akan Roh Ku-
dus telah menjadi kenyataan. Bagaimana kita tahu bah-
wa sorga itu nyata? Kita dapat mengetahuinya melalui 
Roh Kudus yang telah dicurahkan Allah atas diri kita.

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Roh Kudus Sebagai Suatu Kesaksian
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Setelah kita tahu bahwa untuk diselamatkan kita 
perlu memiliki Roh Kudus, kita harus bertanya pada 
diri kita, “Apakah saya memiliki Roh Kudus?” Bah-
kan bila Anda telah menerima Yesus Kristus di dalam 
hati, Anda belum tentu telah menerima Roh Kudus.

Bila Allah belum memberikan tanda kepada Anda 
berupa bahasa roh, Anda masih belum menerima Roh 
Kudus. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus bertanya 
pada umat percaya yang ditemuinya, “Sudahkan kamu 
menerima Roh Kudus, ketika kamu menjadi percaya?” 
(Kisah Para Rasul 19:2). Mereka menjawab bahwa mer-
eka belum menerima ataupun mendengar tentang Roh 
Kudus. Setelah membaptis mereka, Paulus menump-
angkan tangan ke atas mereka dan mereka menerima 
Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh.

HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

Bagaimana Cara Menerima Roh Kudus
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Bagaimana Cara Menerima Roh Kudus

Dibaptis

Untuk menerima Roh Kudus, kita harus bertobat. Kita 
harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juruselamat 
kita, dengan rendah hati bertobat dari dosa-dosa kita 
dan dibaptis dalam Kristus. Baptisan saling berkaitan 
dengan janji akan Roh Kudus; kita tidak dapat mener-
ima salah satunya saja tanpa menerima yang lainnya. 
“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus 
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan me-
nerima karunia Roh Kudus” (Kisah Para Rasul 2:38).

Bila Anda telah dibaptis dengan suatu cara yang ber-
beda dari apa yang diajarkan Alkitab, atau belum 
menerima Injil Keselamatan sepenuhnya, Anda perlu 
menerima baptisan dan Injil dalam Gereja Yesus Sejati.
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Mentaati Kebenaran

Allah memberikan Roh Kudus “Kepada semua orang 
yang mentaati Dia” (Kisah para Rasul 5:32). Kare-
na Roh Kudus adalah Roh Kebenaran, maka seti-
ap orang yang ingin menerima Roh Kudus harus 
dengan rendah hati mempelajari dan mentaati Injil 
yang sejati yang diajarkan oleh gereja yang sejati.

Berdoa

Kita juga harus memohon Allah memberikan Roh 
Kudus. Bapa yang di sorga memberikan Roh Kudus 
“Kepada mereka yang meminta kepadaNya” (Lukas 
11:13). Doa adalah cara untuk memohon Roh Kudus.

Awalilah doa Anda dengan mengatakan “Dalam Nama 
Tuhan Yesus Kristus saya berdoa”. Tuhan berjanji 
“Apa juga yang kamu minta dalam namaKu, Aku akan 
melakukannya” (Yohanes 
14:13). Hanya dengan 
nama Yesus Kristus, kita 
memiliki hak istimewa un-
tuk memohon kepada Allah. 
Karena itulah kita meman-
jatkan doa dalam namaNya.

Bagaimana Cara Menerima Roh Kudus
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Lalu katakan, “haleluya, puji Tuhan Yesus”. “Hale-
luya” artinya “Puji Tuhan”. Inilah cara himpunan besar 
orang banyak di sorga menyembah Allah. Yohanes 
dalam penglihatannya, “Mendengar seperti suara yang 
nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, 
katanya: Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan 
kekuasaan adalah pada Allah kita” (Wahyu 19:1).

Saat Anda memuji Allah dengan bibir Anda, doa-doa 
Anda pun harus keluar dari hati Anda. Dengan suatu 
sikap yang rendah hati, datanglah ke hadapan Allah, 
memohon pengampunan dna belas kasihan: “Ya Allah, 
kasihanilah aku orang berdosa ini” (Lihat Lukas 18:13)

Haus akan Roh Kudus adalah seperti orang yang 
haus akan air. Dengan beriman kepada janji Al-
lah dan melalui doa yang tekun dan kerinduan 
yang sungguh-sungguh, Anda akan menerima 
Roh Kudus seperti yang telah Tuhan janjikan.

Bagaimana Cara Menerima Roh Kudus
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Bagaimana Cara Menerima Roh Kudus
Ketika Roh Kudus yang dijanjikan turun ke atas Anda, 
sama seperti yang tercatat dalam kitab suci, Anda akan 
digerakkan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 
Mungkin Anda juga akan merasakan kehangatan dan 
kuasa dari atas. Roh Kudus berasal dari Allah; karena 
itu ketika Anda menerima Roh Kudus, pengalaman yang 
Anda terima bukanlah suatu pengalaman yang mem-
buat Anda takut, ataupun membuat orang lepas kendali 
atau tidak sadar. Anda akan tetap sadar dan dapat men-
gakhiri doa Anda, kapan saja Anda menginginkannya.

Ini merupakan suatu tanda yang mengherankan dari 
Allah dan merupakan pengalaman yang sama sep-
erti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada 2000 
tahun lalu, ketika anugerah Roh Kudus yang berhar-
ga ini pertama kali dicurahkan ke atas manusia.
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Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai “Penghibur”. 
Roh Kudus itu sama seperti seorang teman dan juga 
guru pribadi yang dapat menuntun kita setiap saat, tan-
pa perlu membuat janji. Ia bersama-sama dengan kita 
selama-lamanya, bila kita hidup dengan firman Tuhan.

Penghibur ini mengajarkan kita untuk memahami kebe-
naran karena Dialah Roh Kebenaran. “Tetapi apabila Ia 
datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu 
ke dalam seluruh kebenaran” (Yohanes 16:13). Roh Ku-
dus membukan pengertian kita yang terbatas, sehingga 
kita dapat memahami kehendak dan cara-cara Allah, 
karena “Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat 
dalam diri Allah selain Roh Allah” (1 Korintus 2:11).

Roh Kudus - Penghibur Dan Kuasa
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Roh Kudus - Penghibur Dan Kuasa
Karena Roh Kudus membuat kita dapat mengetahui 
kehendak dan kebanaran Allah, Ia dapat membantu 
kita berdoa dengan efektif. “Dan Allah yang menyelidiki 
hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bah-
wa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk 
orang-orang kudus” (Roma 8:27). Berdoa dalam baha-
sa Roh jauh lebih menguntungkan diri kita, daripada 
bila kita berdoa dengan bahasa kita yang terbatas.

Roh Kudus juga memberi kita kuasa Allah. Kuasa 
untuk mengubah hidup kita. Kuasa atas penco-
baan. Kuasa untuk bersaksi bagi Kristus.”Tetapi 
kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun 
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan 
sampai ke ujung bumi” (Kisah Para Rasul 1:8).



20 HIDUP BARU BERSAMA KRISTUS

“Hendaklah kamu penuh 
dengan Roh” (Efesus 5:18). 
Alkitab mengajarkan kita 
untuk tidak hanya me-
nerima Roh Kudus tetapi 
juga mengejar kepenuhan 
Roh Kudus. Mereka yang 
penuh Roh Kudus dapat 
memperlihatkan sifat Allah 
seperti kasih, kemurni-
an, kuasa dan hikmat.

Sesuai dengan janji Tuhan, Roh Kudus akan me-
menuhi orang-orang yang percaya kepadaNya, yang 
dengan rendah hati memohon kepadaNya melalui 
doa yang terus menerus dan sungguh-sungguh.

Kepenuhan Roh itu sama seperti air hidup yang terus 
mengalir keluar. Tuhan Yesus berkata”Tetapi barangsia-
pa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan 
haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan 
Kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam 
dirinya yang terus menerus memancar sampai kepa-
da hidup yang kekal” (Yohanes 4:14). Bila kita penuh 
dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah haus lagi, 
karena Allah tinggal dalam hati kita dan memenuhi jiwa 
kita dengan damai sejahtera, penghiburan dan sukacita.

Kepenuhan Roh Kudus
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Hidup Oleh Roh
Kepenuhan Roh Kudus disebabkan oleh karena kita 
membiarkan Roh berkuasa dalam hati kita. “Hiduplah 
oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan 
daging” (Galatia 5:16). Dengan tidak membiarkan 
pikiran dan tubuh kita dikuasai oleh keinginan-keinginan 
dosa, sebaliknya kita harus selalu berpikir dan berbuat 
menurut Roh Kudus yang memimpin kita untuk men-
jalankan suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah.

“Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan 
Roh adalah hidup dan damai sejahtera” (Roma 8:6). 
Allah memberikan hidup rohani bagi mereka yang taat 
pada Roh Kudus. Dengan kata lain orang Kristen yang 
dipenuhi Roh, akan mengalahkan dosa dan mengikuti 
teladan Kristus yang indah kemana pun ia pergi seh-
ingga orang dapat melihat Kristus melalui dirinya.
Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, Paulus dapat ber-
kata”Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku 
hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup me-
lainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku 
yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup 
oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku 
dan menyerahkan diriNya untuk aku” (Galatia 2:20).
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Buah Roh

Sama seperti sebatang pohon yang baik dan sehat 
akan menghasilkan buah yang banyak, demikian pula 
mereka yang dipenuhi roh juga akan menghasilkan 
buah rohani yang disebut buah Roh. Menghasilkan 
buah adalah suatu istilah untuk menggambarkan 
tindakan yang memperlihatkan sikap yang dapat 
membangun orang lain untuk kemuliaan Tuhan.

“Tetapi buah Roh, ialah: kasih, sukacita, damai se-
jahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri” (Galatia 5:22-23). 
Sifat-sifat yang membangun akan keluar dengan sendi-
rinya dari kita apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus.

Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, “Da-
lam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jika 
kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu 
adalah murid-muridKu” (Yohanes 15:8). Ketika 
orang lain melihat Kristus melalui diri kita, Bapa 
kita yang di sorga akan menerima kemuliaan. It-
ulah pengharapan hati dan tujuan hidup kita.
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Roh Kudus Dan Anda
Sorga adalah bagi orang-orang yang memiliki Roh 
Kudus. Sebelum menutup booklet ini, pikirkanlah 
langkah selanjutnya yang harus Anda ambil.

Bila Anda belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai 
Juruselamat pribadi Anda, lakukanlah hal itu sekarang 
juga. Bila Anda belum mengetahui baptisan dalam 
Gereja Yesus Sejati, mintalah sebuah booklet atau 
hubungi gereja kami. Bila Anda belum pernah berdoa 
pada Allah sebelumnya, mintalah suatu kehidupan doa 
hari ini. Semoga Tuhan mencurahkan RohNya ke dalam 
hati Anda dan memenuhi Anda dengan RohNya. Dan 
kiranya RohNya memimpin Anda setiap saat sampai 
Anda berjumpa dengan Sang Juruselamat di sorga.
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