
ACTION: 
 

• Membagikan kesaksian hidup ketika memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa saja yang menjadi halangan ketika mau taat kepada Roh 

Kudus. 

• Doakan dan tumpangkan tangan kepada anggota yang belum dibaptis Roh Kudus agar mereka dapat mengalaminya. 
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ROH KUDUS 

 

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. 16:13 

 

Minggu ini kita membahas prinsip ketiga agar perkenanan Tuhan turun atas 

kita. Prinsip ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu Pribadi yang 

sungguh ada dan nyata meskipun kita tidak dapat melihat-Nya. Sebagai 

satu pribadi, Ia memiliki pengetahuan, kehendak emosi dan kuasa. Roh 

Kudus adalah Allah itu sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bersama 

Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah Penolong yang dijanjikan 

oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus 

ini yang akan menuntun setiap murid Kristus dalam hidup kesehariannya 

sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. 
 

Ada beberapa dampak ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup 

kita:  
 

1. Roh Kudus memampukan kita hidup kudus 
 

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

dalam seluruh kebenaran… - Yoh.16:13a 

 

Kekudusan adalah wajib hukumnya untuk orang-orang warga kerajaan 

Sorga. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu kudus adanya dan Ia tidak 

dapat bersekutu dengan yang tidak kudus. Hidup kudus adalah hidup 

sesuai firman Tuhan dan mematikan kedagingan. Alkitab jelas sekali 

berkata bahwa jika hidup dipimpin oleh daging maka ujungnya adalah 

kebinasaan kekal (Gal.5:19-21). Hidup dalam kedagingan tidak mungkin 

berkenan kepada Allah karena keinginan daging adalah perseteruan 

dengan Allah (Rom.8:7-8). Kita dapat menjalankan hidup kudus jika kita 

mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita senantiasa. Milikilah 

hubungan yang erat dan intim dengan Roh Kudus dan menyerahkan diri 

seutuhnya kepada-Nya agar Ia memampukan kita. 

 

2. Roh Kudus memampukan kita melakukan kehendak Bapa pada 

zaman ini 

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk 

ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-

Ku yang di sorga. – Mat. 7:21 

 

Kehendak Bapa pada zaman ini adalah menuntaskan Amanat Agung 

Tuhan Yesus. Sebagai murid Kristus, kita ditugaskan untuk melakukannya 

menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Melakukan Amanat Agung 

berbicara bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus dimana pun kita berada 

supaya Injil diberitakan dan mereka yang mendengar menerima 

keselamatan kekal. Menjadi saksi Kristus tidak hanya berbicara kesaksian 

hidup yang diucapkan saja namun juga keteladanan hidup yang dapat 

dilihat oleh orang banyak. Untuk menuntaskan Amanat Agung itu kita 

membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita karena Ia akan memberikan 

kuasanya untuk kita menjadi saksi Kristus. 

 

 

 


