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Kata Pengantar
 
Melihat perkembangan pekerjaan Tuhan yang makin meluas di mana-mana

tempat, jelas merupakan pertanda bahwa Tuhan sedang bekerja membangun
UmatNya. Dalam hal ini banyak diantara umat tebusanNya yang ikut terlibat
didalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Namun tidak dapat disangkal bah-
wa sesungguhnya, kita seringkali menemui kesulitan2 didalam ikut mengam-
bil  bagian  didalam  pembinaan  demi  bertumbuhnya,  Umat  Tuhan  kepada
kehendakNya.
Hal ini terjadi oleh karena pengertian kita - yang masih kurang jelas didalam

rencana tersebut. Seringkali kita bertanya, kalau orang2 yang belum percaya
tersebut kita sudah bawa kepada pengenalan, kepada Kristus Yesus, selanjut-
nya proses apa yang - perlu dilakukan bagi orang tersebut? Bahkan banyak
kali  kita  jumpai  diantara  orang  Kristen  yang  sudah  lama sekalipun,  tidak
dapat  bertumbuh  terus  kepada  pertumbuhan  iman  dalam  pembangunan
Tubuh Kristus, oleh karena hanya berhenti pada pengalaman yang sudah ada
dan tidak mau meneruskan kepada langkah2 - yang berikutnya.
Dalam karangan BUKU ini, penulis mencoba untuk menjelaskan pokok2 kehi-

dupan Kekeristenan yang mengarah kepada Pembangunan TUBUH KRISTUS.
Pokok2  yang  di  kemukakan  dalam buku  ini  bukan  merupakan  peraturan2
Organisasi Gereja atau YAYASAN, tetapi penulis mengemukakan pokok2 yang
ALKITABIAH.  Harapan  -  kami,  para  pembaca  sekalian  akan  dapat  menja-
barkan-nya sendiri lebih lanjut lagi sehingga isi buku ini bisa menjadi berkat
serta  memberi  petunjuk  bagi  Kekeristenan  dan  pelayanan  saudara  dalam
pekerjaan-Nya yang mulia itu.
Karangan ini selain di didasarkan atas kebenaran2 dalam Alkitab, tetapi juga

didasari atas kenyataan 2 ROH KUDUS dalam kehidupan pelayanan penulis.
Penulis adalah salah seorang TUA-TUA didalam Persekutuan TUBUH KRISTUS
LOKAL LAWANG (JAWA TIMUR). Dimana dalam persekutuan ini ada PUSAT
LATIHAN bagi hamba2 Tuhan yang di persiapkan untuk melayani Tuhan diber-
bagai  tempat.  Pokok2  tersebut  telah  dipelajari  dan di  terapkan,  sehingga
telah  menghasilkan  banyak  kenyataan  yang  Tuhan  perbuat  melalui  cara2
pada pokok2 yang dikemukakan dalam BUKU ini.
Harapan  kami  pembaca  sekalian  akan  dapat  mengambil  pelajaran  yang

berharga melalui buku ini. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan
dan KEBESARAN NAMA TUHAN YESUS KRISTUS SAJA.

PENERBIT.



 
Pendahuluan

 
Hormat  dan  pujian  serta  keagungan  bagi  Yesus  Kristus  Tuhan  kita  yang

hidup. Atas anugerahNya - saja yang membuat penulis dapat mengemukakan
beberapa pokok, tentang kehidupan Kekeristenan didalam persekutuan Tub-
uh Kristus. Melihat semakin berkembangnya Umat Tuhan didalam panggilan-
Nya, penulis - menerima beban dari Tuhan untuk mengarang BUKU ini.
Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penulis  sehingga  buku  ini,  dapat  di  terbitkan.  Pokok2  yang  dikemukakan
didalam buku ini, telah didiskusikan ber sama-sama sebagai bahan pelajaran
di LBTC (LAWANG BIBLE TRAINING CENTRE), LAWANG - JATIM. Dan hal inilah
yang memungkinkan buku ini diterbitkan. Karena melalui diskusi yang ada,
telah diadakan KOREKSI dan tambahan2 seperlunya.  Untuk hal ini,  penulis
mengucapkan banyak terimakasih kepada semua SISWA/I dan STAFF L.B.T.C.,
yang telah ikut mengambil bagian demi terbitnya - buku ini. Dengan keren-
dahan  hati  penulis  mengakui,  bahwa  masih  banyak  hal2  yang  perlu
dikemukakan dengan lebih jelas lagi.
Tetapi  dengan  kemampuan  yang  ada,  baru,  dalam  bentuk  inilah  penulis

dapat  sajikan  kepada  anda  sekalian.  Untuk  tidak  menimbulkan  kesalah-
pengertian, penulis mengharapkan agar anda menelaah dengan sabar serta
membaca/menyelidiki  ayat2  Alkitab  yang  tertera  dalam  buku  ini  dengan
teliti. Kami percaya anda akan mendapatkan hikmah dan Inspirasi yang baru
dari Tuhan untuk dilaksanakan dalam kehidupan - dan pelayanan anda.
Akhirnya penulis mengucapkan selamat membaca Tuhan Yesus memberkati.
"Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah - melihatnya dan sekarang kami

bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada ber
sama-sama dengan Bapa dan yang telah di nyatakan - kepada kami. Apa yang
telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu
juga, supaya kamupun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan
kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan AnakNya, Yesus Kristus.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi
sempurna." 1 Yohanes 1:2-4.

SALAM HORMAT
PENULIS,

KORNELIUS DARTO S.
Daftar Isi



 
I. Keselamatan

 
Semua  orang  yang  mencari  keselamatan  kepada  Tuhan  Yesus,

semuanya berhasil. Tuhan Yesus biasanya melayani perorangan, tetapi
kadang-kadang juga melayani banyak orang ber sama-sama.
 
I. ORANG-ORANG DI SELAMATKAN DARI APA SAJA ?
1. Penyakit2

• Matius 4:23-24; Markus 1:29-34: Mar. 5:25-27; Lukas 5:12-15; 
Lukas 17:11-19.

2. Kematian
• Yohanes 11:1-44; Lukas 7:11-16; Markus 5:38-43.

3. Dosa
• Yohanes 5:14; 8:3-11; Lukas 7; ayat 37-48.

4. Dirasuk setan
• Matius 8:28-34; Markus 1:23-27; Lukas 9:37-43A.

5. Bahaya Alam
• Matius 8:23-27; Mar.6;4S-S2.

6. Aniaya
• Lukas 23:42-43.

7. Hukuman Allah 
• Yohanes 4:1-30.

Sebelum hari Pentakosta Yesus yang melayani orang2, tetapi sesudah 
hari Pentakosta orang-orang yang percaya kepada Dia yang melayani.
 
P E R U B A H A N.
Orang sakit disembuhkan, Orang mati dihidupkan kembali, yang ber-

dosa  diampuni  dan  diselamatkan  dari  dosanya.  Yang  dirasuk  setan
dilepaskan, orang yang dalam bahaya Alam, dilepaskan dari bahaya itu,
menerima perlindungan dalam aniaya dan menerima hidup yang kekal.
 
II. BAGAIMANA ORANG2 YANG MENERIMA KESELAMATAN ITU?
1. Orang yang sesat kembali kepada Tuhan. 

• Lukas 15:11-32; Kisah Rasul 9:1-19A.



2. Hidupnya orang-orang itu semuanya berubah. 
• Markus 5:15.

3. Orang-orang yang disembuhkan senang dan memuji Tuhan, juga 
banyak yang bersaksi.
• Yohannes 9:17; Lukas 8:39.

4. Menyembah Tuhan. 
• Kisah Rasul 4:24-31.

 
III. SYARAT2 APA SAJA UNTUK MENERIMA KESELAMATAN?
1. Imannya sendiri. 

• Yohanes 1:12; Markus 10:52.
2. Imannya orang lain. 

• Markus 2:2-5.
3. Mengaku dengan mulut dan percaya serta yakin dalam hati.

• Roma 10:9.
4. Dibawa kepada Yesus. 

• Markus 9:20.
5. Meminta pertolongan dari Tuhan. 

• Matius 15:22, sampai 25.
6. Mentaati perintah Tuhan. 

• 1 Korintus 7:19; Yesaya 56:1.
7. Bersedia untuk merubah hidupnya. 

• Lukas 19:1-10.
8. Bertobat dan dibabtiskan. 

• Kisah ras. 2:38; Markus 1:5.
Keselamatan jiwa biasanya akibat dari  pada kesembuhan atau pele-

pasan, bukan syaratnya.
 
IV. BAGAIMANA SYARAT-SYARATNYA UNTUK MENERUSKAN 
KESELAMATAN?
1. Bersedia untuk membetulkan hidup. 

• Lukas 19:8
2. Menjauhkan diri dari ke duniawian. 

• Roma 12:2; 1 Korintus 6:18.
3. Menyangkal diri (Untuk keselamatan Jiwa)



• Markus 8:34B.
4. Memuji Tuhan. 

• Yohanes 4:24.
5. Memecahkan roti. 

• Kisah Rasul 2:42-47.
6. Bertekun (Untuk menerima pertolongan yang terus menerus) 

• Matius 24:13.
 
Perkataan apa yang diucapkan kepada orang yang diselamatkan.
1. Imanmu sudah menyembuhkan / menyelamatkan.

• Matius 9:22.
2. Memerintah sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diperbuat. 

• Yohanes 5:8. Contoh: Berdirilah dan berjalanlah.
3. Teguran-teguran kepada orang yang kurang percaya. 

• Matius 14:31.
4. Memerintah bersaksi / memerintah tidak usah bersaksi. 

• Matius 8:4.
 
V. BAGAIMANA CARA MELAYANI KESELAMATAN INI?
1. Orang-orang menjamah jubah Yesus. 

• Matius 9:21; Markus 5:28; Lukas 8:44.
2. Perkataan dari Yesus. 

• Yohanes 3:5.
3. Yesus menumpang dirumah orang. (Umpamanya di rumahnya 

Zakheus) 
• Lukas 19:1-10.

4. Yesus menjelaskan keselamatan kepada orang2 yang telah 
menjamah jubahNya. 
• Markus 5:34; Matius 9:22; Lukas 8:48.

5. Kehadiran Yesus membawa pertolongan. 
• Lukas 8 ayat 48.

6. Kalau orang sakit biasa (tidak dirasuk setan Yesus memerintahkan 
orang itu) 
• Markus 5:41; Lukas 8:54.

7. Kalau orang dirasuk setan, Yesus mengusir setan itu. 



• Matius 8:29; Markus 5:8.
8. Jikalau orang dalam bahaya alam, Yesus memerintah alam itu. 

• Markus 4:35-41; Matius 8:26
9. Yesus menerima pelayanan orang perempuan dengan minyak 

wangi. 
• Lukas 7:38.

10. Kadang-kadang mengeluarkan orang yang tidak beriman. 
• Yohanes 6:60-66; Matius 26:20-25.

11. Peletakan tangan. 
• Lukas 8:54; Matius 9:25.

 
VI. PELAYANAN RASUL-RASUL.
1. Mereka memerintah demi nama Yesus. 

• Kisah Rasul 3:16; 2:38.
2. Dengan khotbah-khotbah atau pekabaran Injil.

• Kisah Rasul 2; Kisah Rasul 11:20-21.
 
VII. DEFINISI IMAN.
Iman lebih besar dari pada percaya.
1. Percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan.

• Yohanes 3:16.
2. Percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan.

• Matius 9:21; Markus 5:28.
3. Berbuat sesuatu yang membuktikan itu. 

• Matius 9:20; Markus 5:27; Lukas 8:44.
4. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. 

• Lukas 17 ayat 11-18.
5. Meminta pertolongan. 

• Lukas 8:41-41; Markus 5 ayat 22-23; Matius 9:18.
6. Mengenal Yesus sebagai Kristus. 

• Matius 27:22 Kisah Rasul 2:36; 3:20.
IMAN bukan syarat mutlak untuk kesembuhan tetapi keselamatan jiwa

perlu iman. 
Di  pihak  manusia  Iman  kepada  Yesus,  di  pihak  Allah  pengorbanan

Yesus  dikayu  salib.  Iman kadang-kadang datang sesudah orang dito-



long.  Iman  bertindak  (perbuatan  lebih  penting  dari  pada  perkataan
atau perasaan) Yakobus 2 ayat 14.
 
VIII. REAKSI - REAKSI ORANG YANG LAIN.
Sebelum melihat kejadian, orang-orang tertawa mengejek.

 
SESUDAH MELIHAT KEJADIAN:
1. Tercengang-cengang / heran. 

• Matius 9:26; 22:33; Markus 5:42; Lukas 8:56.
2. Ketakutan. 

• Matius 27:54; Markus 15:39.
3. Menyuruh undur. 

• Lukas 4:28.
4. Orang-orang jadi marah dan berusaha mau membunuh Dia (Yesus). 

• Matius 21:46; 26:4; Lukas 20:19.
5. Ada yang mau mengikut Yesus. 

• Yohanes 5.
6. Kadang-kadang orang menganggap rasul-rasul itu sebagai dewa-

dewa. 
• Kisah Rasul 5:13, 15

7. Marah dan mau membunuh Rasul-rasul. 
• Kisah Rasul 4:2, 17.
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II. Bertobat Dari Hidup Yang Lama
 
I.  PERKATAAN PERTAMA dari  Injil  yang sungguh2 perlu di  perhatikan
ialah:
Bertobatlah dan yang ke Dua: Percayalah akan Injil itu. 

• Markus 1:15.
Pertobatan merupakan dasar dari  kehidupan baru sesudah percaya.

Bahkan orang di seluruh Dunia di suruh bertobat. Kisah Rasul 17:30.
Jadi  bertobat  artinya  meninggalkan  /  berhenti  dari  kehidupan  yang
lama dan masuk kepada kehidupan yang baru.
 
PERHATIKAN BEBERAPA PERKATAAN TENTANG PERTOBATAN
1. Yohanes pembabtis ber kata-kata tentang bertobatlah.

• Matius 3: 8.
2. Tuhan Yesus berbicara hal yang sama. 

• Mat.4:17
3. Ke dua belas Rasul2 juga berbicara hal yang sama. 

• Markus 6:7-13.
4. Hari pertama pada hari Pentakosta. 

• Kisah Rasul fasal 2:38.
5. Paulus juga memberitakan tentang pertobatan.

• Kisah Rasul 20:21.
 
II.  ADA  7  TUJUH  -  POKOK  YANG  HARUS  KITA  TINGGALKAN  DALAM

KEHIDUPAN KITA YANG LAMA (BERTOBAT DARI PERKARA - PERKARA
TERSEBUT).

1. Persoalan Sex.
a. Perzinahan. 1 Korintus 5:1.
b. Lesbian. Roma 1:25-27.

2. Persoalan Emosional.
Marah, geram, menyimpan kesalahan orang lain kebencian.

3. Persoalan Mental.
Penundaan, kesukaran memutuskan, ikut-ikutan kebingungan, ragu-
ragu, pembuat alasan.



4. Persoalan berbicara.
Serangan-serangan ke tidak mampuan menguasai lidah. Ini terma-
suk; berbohong, mencaci maki menghujat, menyalahkan, mengejek,
cerewet dan ber desas-desus.

5. Menjadi "budak".
Nicotin (rokok), alkohol, cocain (candu), makanan dan judi.

6. Kelemahan jasmani. Lukas 13:11.
7. Kejanggalan agama. Kepercayaan-kepercayaan yang lama dalam 

pengajaran-pengajaran sesat.
 
III. BERBALIK KEPADA JALAN TUHAN.
1. Duka cita yang mengerjakan tobat (duka cita dunia menuju kepada 

maut). 
• 2 Korintus 7:10.

2. Menjadi seperti anak-anak. 
• Matius 18:3-4.

3. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus supaya beroleh hidup yang 
kekal. 
• Yohanes 5:40.

4. Mengasihi Tuhan dengan sebulat hati. 
• Lukas 10 ayat 27.

5. Mengakui dosa dengan penyesalan. Tuhan akan mengampuni serta 
menyucikan dari segala kejahatan.
• 1 Yohanes 1:9; 2:1, 2.

 
IV.  PERTOBATAN TIDAK HANYA SECARA PRIBADI,  TETAPI  PERLU  ADA

PERTOBATAN SECARA NASIONAL / KEMASYARAKATAN
1. Kota yang menolak Yesus Kristus, akan dihancurkan.

• Lukas 10:10-12.
2. Ada hukuman yang besar untuk kota yang melihat perbuatan Tuhan,

tetapi tidak mau percaya.
• Lukas 10:13; Matius 12:38-41.

Pertobatan ialah merupakan keputusan yang tegas untuk berhenti dari
kehidupan yang lama dan ber balik kepada jalan Tuhan. Jikalau dahulu
langkah hidup perjalanan kita  menuju kebinasaan oleh  karena jalan



dosa, tetapi sekarang menuju kepada kehidupan yang kekal olah kar-
ena jalan kebenaran didalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk dapat sampai
kepada kehidupan yang kekal, perlu kehidupan kita berpadan dengan
buah-buah pertobatan. Karena dengan buah2 itulah kita dapat mem-
buktikan  bahwa  kita  telah  di  bebaskan  dari  segala  hukuman  oleh
karena akibat dosa itu.
 
BUAH-BUAH PERTOBATAN DAPAT DI NYATAKAN LEWAT:
1. Dukacita k arena  melakukan  kehendak  Allah sehingga dibebaskan 

dari pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kegiatan, 
penghakiman.
• 2 Kor. 7:9-11.

2. Keterbukaan / pengakuan atas kesalahan atau dosa-dosa. 
• Mazmur 32:1-6; Mazmur fasal 51; 1 Yohanes 1:9.

3. Muak dengan perbuatan-perbuatan yang keji yang pernah di 
perbuat. 
• Yehezkiel 36:31, 33.

4. Mematikan segala percabulan dan segala kehidupan yang duniawi. 
• Kolose 3:5-10.
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III. Baptisan Air

 
Babtisan  dari  kata  Babtiso  yang  berarti;  dimasukkan  kedalam  air

(Penyelaman) atau Pemandian kedalam air. Kamus Alkitab terjemahan
Baru. Yahya Pembabtis mengadakan Babtisan air sebagai tanda untuk
Kerajaan  Allah.  Bahkan  Tuhan  Yesus  sendiri  melaksanakan  Babtisan
lewat Yahya Pembabtis untuk menggenapkan Kehendak Allah. (Matius
3:15).  Jadi  Babtisan  Air  tidak  merupakan  sekedar  upacara,  tetapi
merupakan salah satu syarat untuk menerima kehidupan baru dalam
Kristus.  Setelah  proses  Percaya,  Bertobat,  kita  alami  maka  langkah
selanjutnya ialah, mengalami proses Babtisan sebagai satu kenyataan
untuk mati, ber sama-sama dengan Kristus dan "dikuburkan" bersama
denganNya lalu  bangkit  ber  sama-sama dengan Tuhan Yesus  Kristus
dalam kebangkitanNya. Roma 6:3-6. Jadi Babtisan adalah merupakan
pernyataan dalam pengakuan Iman Percaya, sesudah kita menginsyafi
akan dosa-dosa kita. Markus 1:5.
 
I.  MENGAPA  KITA  PERLU  MELAKUKAN  BABTISAN  AIR  INI  SEBAGAI

SALAH SATU PROSES HIDUP KEKERISTENAN KITA?
a. Tuhan Yesus memberikan amanat tentang Babtisan.

• Markus 16:16; Matius 28:16-20.
b. Tuhan Yesus juga di Babtiskan. 

• Matius 3:13-17.
c. Peristiwa sesudah hari Pentakosta, Petrus mengatakan bertobat, lalu

di Babtis. 
• Kisah Ras. 2:38.

d. Babtisan merupakan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
• Titus 3:5.

e. Untuk ikut "dikuburkan" ber sama-sama dengan Tuhan Yesus 
Kristus. 
• Roma 6;1-5.

f. Menerima keselamatan dan hati Nurani yang baik - melalui 
kebangkitan Kristus. 
• 1 Petrus 3:21.



 
II. SYARAT-SYARAT UNTUK MENERIMA BABTISAN AIR.
1. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. 

• Mar. 16:16; Kisah Rasul 8:12-13; 8:35-38.
2. Bertobat. 

• Kisah Rasul 2:38.
3. Mati bagi dosa. 

• Roma 6:2-3.
 
III. KAPAN WAKTU UNTUK DIBABTIS?
1. Orang-orang di  Yerusalem setelah mendengar-khotbah Petrus, di-

babtis hari itu juga. 
• Kisah Rasul 2:4l.

2. Orang-orang Samaria, sesudah mendengar berita Kesukaan tentang
Tuhan  Yesus  Kristus  yang  diberitakan  oleh  Pilipus,  pada  hari  itu
dibabtiskan.
• Kisah Rasul 8:12-13.

3. Sida-sida yang percaya kepada berita Tuhan -  Yesus Kristus lewat
pembacaan Kitab Nabi Yesaya, dibabtis hari itu juga. 
• Kisah Rasul 8:36-38.

4. Keluarga Kornelius sesudah mendengar Khotbah Petrus. 
• Kisah Rasul 10:47-48.

5. Kepala Penjara beserta keluarganya, sesudah-melihat mujizat yang
terjadi  kepada Paulus dan Silas,  lalu percaya kepada Tuhan Yesus
Kristus dan hari itu juga dibabtiskan. 
• Kisah Rasul 16:32-33.

6. Krispus kepala Rumah Ibadat ber sama seisi rumahnya sesudah per-
caya kepada Tuhan Yesus Kristus, langsung di babtiskan. 
• Kisah Rasul 18:8.

7. Sidang jemaat di Epesus yang pernah dibabtis oleh Yahya pembab-
tis,  tetapi  begitu  selesai  mendengar  berita  tentang  keselamatan
didalam Kristus, setelah percaya langsung di babtis.
• Kisah Rasul 19:1-5.

 



IV. BABTISAN MERUPAKAN SYMBOL DARI:
1. Mengalami kematian bersama Kristus. 

• Roma 6:3 ayat 4, 5, 11.
2. Mengalami penguburan bersama dengan Kristus.

• Kolose 2:12.
3. Menerima kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. 

• Roma 6:4-5.
 
V. SIAPA YANG BERHAK MEMBABTISKAN ORANG-ORANG YANG SUDAH

PERCAYA?
1. Setiap orang yang memberitakankhabar Kesukaan peri  hal  Tuhan

Yesus  Kristus  kepada  mereka  atau  kepada  orang2  yang  bersang-
kutan. Ingat perintah Tuhan Yesus Kristus dalam 
• Markus 16:16.

2. Diakonia-diakonia seperti Pilipus. 
• Kisah RasuI 8:36-38.

3. Rasul-rasul. 
• Kisah Rasul 10:47-48; 8:37-39.
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IV. Baptisan Roh Kudus
 
BABTISAN ROH KUDUS, mutlak di perlukan oleh setiap orang Kristen
karena Roh kudus merupakan penolong pengganti Tuhan Yesus Kristus
dan juga merupakan perlengkapan dalam kehidupan kekeristenan.
Perkembangan  /  pertumbuhan  gereja  dimulai  dengan  adanya  pen-

curahan Roh kudus pada hari  Raya Pentakosta di  Yerusalem. Gereja
yang mula2 berkembang sesudah Roh kudus di curahkan kepada mer-
eka. Kisah 2:1-4 dan Kisah Rasul 1:8. Banyak orang Kristen mengang-
gap, jika sudah menerima Kristus, Roh kudus sudah ada dalam hidup-
nya,  ini  memang benar  sesuai  dengan Yahya 20:22-23,  murid-murid
telah  menerima  Roh  kudus  pada  waktu  Tuhan  Yesus  menghembusi
mereka  dengan  nafasNya.  Tetapi  ternyata  dalam  Kisah  Rasul  1:4-5
dikatakan  bahwa mereka  harus  menunggu  di  Yerusalem  karena  tak
lama lagi mereka akan dibaptiskan Roh kudus ternyata janji  tersebut
telah di genapi persis pada hari raya Pentakosta itu. Jadi kesimpulannya
pada saat mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat, memang Roh
kudus sudah ada didalam kita, tetapi kita belum didalam Roh kudus.
Kembali sebagaimana arti kata babtisan sama dengan ditenggelamkan
(dimasukkan) dalam Roh kudus sama seperti yang Tuhan Yesus katakan
"Aku didalam kamu dan kamu didalam Aku, demikian-juga Roh kudus
didalam kamu dan kamu didalam Roh Kudus.
Ada janji-janji yang jelas sekali tentang pencurahan Roh kudus terse-

but: Yesaya 28:11-12, 44:3; Yoel 2:28-29; Yehezkiel 11:19-20, 36:26-27;
Kisah Rasul 2:38-39.
 
I. ADA BEBERAPA FUNGSI / TUGAS ROH KUDUS.
1. Mengajar. 

• Yahya 14:26, 1 Yahya 2:27.
2. Menyaksikan, tentang Tuhan Yesus Kristus. 

• Yahya 15:26-27.
3. Menyertai Yahya. 

• Yahya 14:17.
4. Menerangkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 



• Yahya 16:8-10.
5. Menghibur. 

• Yahya 16:7.
6. Membawa kepada seluruh kebenaran. 

• Yahya 16:13; Roma 8:14.
7. Memberi kuasa. 

• Kisah Rasul 1:8.
8. Memberi kemerdekaan. 

• Roma 8:2; 2 Kor .3:17.
9. Memberi hidup. 

• Roma 8:11; 2 Kor. 3:6.
10. Menolong dalam kelemahan. 

• Roma 8:26; Yahya 14 ayat 16.
11. Berbuah. 

• Galatia 5:22-23.
12. Menyatakan karunia. 

• 1 Kor. 12:7-11.
13. Mempersatukan. 

• 1 Kor. 12:13.
14. Menyelidiki. 

• 1 Kor 2:10; Epesus 3:4-5.
15. Memberi keberanian. 

• Kisah Rasul 4:31; 2 Timotius 1:7.
16. Membawa kepada kesucian. 

• 2 Tesalonika 2:13.
17. Memberikan jaminan. 

• 2 Kor. 3:5; Epesus 1:14; 2 Kor. 1:22.
18. Membawa kepada kelahiran baru. 

• Yohanes 3:5.
19. Memberi kebijaksanaan. 

• 1 Kor. 2:13.
20. Menjadikan kita sebagai anak. 

• Roma 8:14-15.
21. Menyebutkan / berseru nama Bapa. 

• Roma 8:15-16



22. Alat tulisnya Allah, untuk suratan Kristus. 
• 2 Korintus 3:3.

23. Dasar pelayanan Perjanjian Baru. 
• 2 Kor. 3:6.

24. Memberikan pelayanan Roh. 
• 2 Kor. 3:8-9.

25. Memberikan kemuliaan dalam penderitaan. 
• 1 Petrus 4:14.

 
II. BAGAIMANA CARA / SYARAT MENERIMA BABTISAN ROH KUDUS.
1. Bertobat. 

• Kisah rasul 2:38 (Lihat pelajaran pertobatan).
2. Mempercayai janji Tuhan dan minta / menerima, Perjanjian 

tersebut. 
• Lukas 11:13.

3. Menerima dengan iman. 
• Galatia 3:14: Yahya 7 ayat 38-39.

4.  Datang  dengan  satu  keyakinan  bahwa Roh kudus  lah  yang  akan
diberikan kepada kita.  Kita  jangan takut  nanti  roh yang lain  yang
datang, Tuhan akan memberi pemberian yang baik kepada anakNya.
• Lukas 11:11-13.

Jadi jangan dengan perasaan atau emosi atau dengan pikiran terhadap
iman (percaya sungguh) karena firman Allah mengatakan: Barang apa-
pun yang kamu minta kepadaKu,  jika kamu yakin  seolah-olah sudah
menerima  maka  kamu  sudah  menerimanya.  Iman  merupakan  bukti
yang tidak ada menjadi ada. Ibrani 11:1. Kalau kita sudah yakin bahwa
kita sudah menerima Babtisan Roh kudus, maka sesuai dengan keya-
kinanmu tersebut, kamu sudah menerimanya.
5. Melalui doa penumpangan tangan lewat orang lain. 

• Kissah Rasul 19:16.
 
III. AKIBAT-AKIBAT DARI BABTISAN ROH KUDUS.
a. Banyak pengajaran yang menekankan orang harus berbahasa lidah

dulu, baru dikatakan sudah menerima babtisan Roh Kudus. Sebetul-
nya  bahasa  Roh  adalah  merupakan  kelanjutan  akibat  daripada



Babtisan Roh kudus karena bahasa Roh itu menjadi satu dengan Roh
Kudus  tersebut  jadi  tidak  dapat  dipisahkan.  Bahasa  Roh  ada  di
dalam Roh yang sama seperti jikalau kita akan mandi kita tidak bisa
basah  dulu  baru  mandi.  Tetapi  prinsipnya ialah  mandi  dulu  baru
basah.  Jadi  kalau  kita  sudah  menerima  Roh  kudus  dengan  iman
maka  akibatnya  ialah  kita  akan  berbahasa  Roh  atau  mengalami
pengalaman2  yang  lain.  Dalam  Kisah  Rasul  rasal  2:4  dikatakan:
Sesudah semuanya dibabtiskan dengan Roh kudus,  maka sekalian
berbicara  dengan  berbagai-bagai  bahasa.  Jadi  babtisan  Roh  itu
mendahului  bahasa  Roh  Kudus  dulu  baru  sesudah  itu  memulai
berbicara dengan Bahasa Roh.

b. BAGAIMANA CARANYA BERBICARA DENGAN BAHASA ROH?
Sebagaimana sudah dijelaskan didalam salah satu cara menerima

babtisan Roh kudus ialah dengan iman. Jadi kalau kita sudah datang
kepada Tuhan untuk menerima babtisan Roh kudus yakin lah kita
sudah menerimanya termasuk bahasa Roh Dan hal selanjutnya kita
ketahui  ialah  bahwa  iman  tanpa  perbuatan  ialah  mati.  (Yakobus
2:17) Untuk membuktikan iman yang ada tersebut, mulai saja den-
gan mengucap syukur  karena anugerah RohNya diberikan kepada
kita. Pada permulaan, ucapkan ucapan syukur tersebut dari dalam
hati yang murni dengan bahasa yang kita mengerti atau bahasa yang
kita pergunakan se hari-hari, sesudah itu berhentilah berbicara dari
bahasa yang kita mengerti lalu mulai saja berbicara dengan bahasa
yang tidak kita mengerti (bahasa Roh). Pada saat kita mulai mem-
buka  mulut  dan  mulai  bicara  pada  saat  itulah  bahasa  itu  akan
diberikan  Tuhan  sehingga  kita  akan  berkata-kata  dengan  bahasa
Roh. Ucapkan saja bahasa itu dengan rileks, jangan tegang karena
Roh Kudus  adalah  halus.  Sebagaimana kalau  saudara  mempunyai
dua (2) bahasa misalnya.  SAUdara tidak usah berpikir  terlalu sulit
untuk  mengatakan  bahasa  tersebut,  yang  perlu  saudara  lakukan
ialah berhenti  dari  bahasa yang saudara sedang pakai  dan meng-
ganti dengan bahasa yang berikutnya.
Misalnya pada saat itu sedang berbicara dengan bahasa Indonesia

tetapi  tiba-tiba  saudara  perlu  berkata-kata  dengan  bahasa  Jawa
maka  langkah  yang  perlu  dilakukan  ialah  berhenti  dari  bahasa



Indonesia  dan  langsung  berkata-kata  dengan  bahasa  Jawa.  Jadi
kalau  dalam doa tersebut  saudara  mau berbicara  dengan bahasa
Roh mulai  saja  berhenti  dari  bahasa  yang  saudara  mengerti  dan
langsung  mulai  dengan  bahasa  Roh.  Saya  percaya  pada  saat  itu
langsung Roh Kudus akan memberikan bahasaNya, karena menurut
iman mu jadilah. Sudah ratusan umat Tuhan telah menerima pelaya-
nan  baptisan  Roh  Kudus  dengan  mudah  sekali  dalam  pelayanan
kami.  Oleh karena mereka mempraktekkan cara-cara  yang seder-
hana yang sesuai  dengan firman Tuhan.  Kadang-kadang bisa juga
pengalaman lewat  puji-pujian  dalam Roh yang penting  kalau  kita
percaya sesuai dengan isi Alkitab: "BARANG SIAPA PERCAYA KEPADA
KU,  SEPERTI  YANG  DIKATAKAN  OLEH  KITAB  SUCI:  DARI  DALAM
HATINYA AKAN MENGALIR ALIRAN2 AIR HIDUP." (Yahya 7:38).
Memang ada orang yang menganjurkan untuk berkata; Haleluya ....

haleluya ... beberapa kali atau Yesus .... Yesus .... beberapa kali kalau
nanti  di  ucapkan makin lama makin cepat dan akhir nya lidahnya
jadi keseleo lalu jadi hal itu dianggap sebagai bahasa Roh. Memang
hal ini bisa saja terjadi tetapi tidak Alkitablah karena tidak ada con-
toh2 hal tersebut didalam Alkitab. Dalam buku Kisah Rasul2 murid2
langsung mengucapkan bahasa Roh tersebut tanpa memakai cara-
cara tersebut diatas.

 
CONTOHNYA DIDALAM:
1. Waktu murid2 di Yerusalem mengalami babtisan Roh Kudus. 

• Kisah Rasul 2:4.
2. Dalam keluarga Kornelius pada waktu mendengar khotbah Petrus. 

• Kisah Rasul 10:45-46.
3. Pada waktu Paulus berbicara kepada orang2 di Epesus, Roh dicurah-

kan dan mereka berkata-kata dalam bahasa Roh. 
• Kisah Ras. 19:1-7.

KEGUNAAN BAHASA ROH:
1. Untuk berbicara kepada Allah (dalam doa).

• 1 Korintus 14:2.
2.  Untuk  menyatakan hal2  yang  rahasia  (mengucapkan)  kata2  yang



tidak dapat diucapkan kepada Allah. 
• 1 Korintus 14:2.

3. Meneguhkan imannya orang itu sendiri. 
• 1 Kor.14:4

4. Meneguhkan imannya orang lain, jika bahasa tersebut 
diterjemahkan (ditafsirkan) 
• 1 Kor. 14:5.

5. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 
• Roma 8:26-27.

6. Berdoa dengan tidak berkeputusan. 
• 1 Tesalonika 5 ayat 17.

Selain pengalaman bahasa Roh ada banyak pengalaman yang lain yang
sering  kali  dialami  oleh  banyak  orang yang  menerima babtisan  Roh
Kudus.

• Ada yang mengalami dengan sukacita.
• Ada yang mengalami terharu sehingga menangis.
•  Ada getaran2 urapan Roh Kudus yang kadang2 bagaikan aliran

listrik yang mengalir keseluruh tubuh, dan lain-lainnya.
Yang jelas sama seperti dalam Kisah Rasul 2:4, ada deru angin yang

akhirnya menggoncangkan tempat tersebut,  ada lidah  api  yang ber-
belah-belah diantara mereka.  Tetapi  semua hal  tersebut  tidak  boleh
dijadikan prinsip sebagai tanda orang2 menerima babtisan Roh Kudus.
Karena  banyak  pengalaman  yang  berbeda  beda  pada  setiap  orang-
orang yang mengalaminya.
 
IV. ADA BEBERAPA LAMBANG MENGENAI ROH KUDUS YANG DI-PAKAI 

DALAM ALKITAB.
1. Dilambangkan sebagai Merpati. Matius 3:16.
2. Dilambangkan Air. Yahya 7:38,39; 1 Kor.10:4; 1 Korintus 12:13.
3. Dilambangkan sebagai Minyak. Matius 2S:3; juga Mazmur 89:21 ; 1 

Yahya 2:27.
4. Dilambangkan sebagai Api. Yesaya 4:4; Kisah Rasul 2:4; Matius 3:11.
5. Dilambangkan sebagai atau seperti Angin. Yahya 3:8; Kisah Rasul 

2:2-3.
 



V. PERNYATAAN ROH KUDUS (MANIFESTASI ROH KUDUS).
Dalam pelayanan Tuhan Yesus  senantiasa  dilakukan dengan,  hikmat

dengan kuasa  Roh Kudus  segala  sesuatu  yang dilakukan oleh Tuhan
Yesus  merupakan  kenyataan Roh Kudus.  Rasul  Paulus.  juga  berkata:
"Pelayananku  bukan  dengan  hikmat  dunia,  tetapi  melalui  petunjuk
Roh". 1 Kor. 2:13. Gereja Tuhan akan bertumbuh jika pernyataan Roh
Kudus  ini  dapat  dinyatakan  dengan  sepenuhnya.  Senjata-senjata
peperangan rohani ialah melalui pernyataan-pernyataan Roh.
 
DEFINISI KARUNIA-KARUNIA ROH DALAM 1 KORINTUS 12:7-11. (ADA 9
(SEMBILAN) KARUNIA.
1.  KARUNIA  PERKATAAN HIKMAT:  Ialah  Ilham  untuk  berbicara  yang

secara  luar  biasa  yang  diberikan  sebagai  petunjuk  dan  pimpinan
Tuhan  yang  diwujudkan  lewat  perkataan  untuk  mengatasi  suatu
keadaan tertentu.

Contohnya.  
Raja Solaiman memecahkan persoalan antara 2 orang perempuan

sundal yang saling merebut satu / seorang anak, dengan Perkataan
Hikmat yang dikatakan oleh Solaiman maka dengan mudah masa-
alahnya dapat diatasi. Baca 1 Raja2 3:16-28.

2. KARUNIA PERKATAAN MARIFAT: Ialah ilham atau pewahyuan ALLAH
YANG SECARA LUAR BIASA untuk menjelaskan segala sesuatu yang
tidak diketahui dengan cara-cara biasa. Misalnya, untuk mengetahui
sesuatu penetapan dalam kesukaran2, penyakit atau keadaan yang
lain.

Contohnya.
Pada  waktu  Tuhan  Yesus  berbicara  dengan  perempuan  Samaria.

Dengan perkataan marifat Tuhan Yesus menunjukkan keadaan per-
empuan itu yang sebenarnya pada hal  Tuhan Yesus baru pertama
kali bertemu dengan perempuan itu. (Baca Yahya 4:16-20).

3.  KARUNIA  lMAN:  lalah  suatu  jaminan  yang  secara  luar  biasa  dan
sempurna  tentang  kehendak  dan  kuasa  Allah  untuk  bertindak
didalam keadaan tertentu tanpa ada sedikitpun ke ragu-raguan.



Contohnya.
Pada  waktu  Paulus  memerintahkan  orang  lumpuh  di-Listera  itu
bangkit berdiri dan berjalan. Kissah Rasul 14:8-10.

4. KARUNIA MENYEMBUHKAN: Ialah cara bekerjanya Roh Kudus secara
luar biasa yang memungkinkan kita membawa kuasa penyembuhan 
Allah kepada mereka yang sakit.

Contohnya.
Kesembuhan-kesembuhan yang secara mujizat terjadi, orang lum-

puh yang disembuhkan oleh Yohannes dan Petrus di pintu Bait Allah.
Kisah 3:6-8.

5.  PERBUATAN MUJIZAT:  Ialah  suatu  pemberian  Kuasa  -  Allah  yang
secara luar biasa / istimewa untuk waktu yang terbatas yang mana
kita  dapat  melihat  Mujizat-mujizat  terjadi  dalam  kesembuhan,
mengendalikan Alam.

Contohnya.
Pada waktu Tuhan Yesus berjalan diatas air. Tuhan Yesus menghen-
tikan angin ribut dllnya. Markus 8:23-26; Kisah Rasul 5:12-16.

6.  KARUNIA UNTUK BERNUBUAT: Ialah kita dapat mengatakan perka-
taan-perkataan Allah yang secara lang sung untuk memberitahukan
keadaan  yang  terjadi  atau  mengatakan  hal-hal  yang  akan  terjadi
pada waktu yang akan datang tetapi  maksud yang sesungguhnya
ialah untuk meneguhkan iman, memberi nasehat dan penghiburan.
Kisah Rasul 20:23; 21:10-11; 11:27-30.

7. KARUNIA UNTUK MEMBEDAKAN ROH: Ialah karunia pengertian dan
penerangan  yang  secara  luar  biasa  -  untuk  dapat  membedakan
segala jenis Roh, roh sijahat atau malaikat dan dapat membedakan
dengan  jelas.  Karena  penting  sekali  untuk  mengusir  setan-setan.
Kisah Rasul 16:16-18; Kisah 8:16-24.

8.  KARUNIA LIDAH:  Ialah  suatu  cara  berdoa  yang secara  luar  biasa
dalam bahasa asing, bagi orang yang berbicara dengan cara tersebut
banyak  rahasia  yang  tak  terkatakan  dapat  dikemukakan  kepada
Tuhan, baik untuk pribadi maupun kepada orang lain.

9.  PENGETAHUAN  MENGERTIKAN  MAKNA  LIDAH:  Ialah  pengertian
secara luar biasa untuk menjelaskan makna lidah yang diucapkan



kedalam bahasa biasa yang dapat dimengerti dengan terang.
Semua karunia-karunia ini diberikan secara luar biasa kepada umat-

Nya  untuk  membangun  atau  meneguhkan  Iman  dan  dilakukan
dalam  keadaan  tertentu  sesuai  dengan  kehendak  Roh  Kudus.
Pernyataan-pernyataan ini telah dinyatakan lewat pelayanan Tuhan
Yesus,  Rasul-Rasul  dan  kita  semua.  Sebagai  karunia  Roh  bukan
karunia  kita.  Pernyataan  ini  penting  dalam  penyembahan  hidup
kekeristenan kita, karena kita membiarkan Allah untuk menyatakan
maksudNya  dan  memberikan  berkat2  Nya,  hikmatNya,  kuasaNya
dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan ini juga merupakan pelayanan
untuk dunia. Karena akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus dalam
penyembuhan, pengusiran setan - dan mengadakan mujizat-mujizat
yang secara luar biasa.

Daftar Isi

 



V. Mendengar Suara Tuhan
 
Jika  ternyata  kita  mengalami  pengalaman  seperti  itu,  biarlah  kita

tenang dan siap mendengar, karena Tuhan akan berbicara kepada kita.
Yohanes 10:3-4, berbunyi demikian:

"Setiap domba2 itu mendengar serta mengenal suara gembalanya 
dan suara asing tidak akan mereka dengar."

Sebenarnya  banyak  cara  Tuhan  berbicara  kepada  umatNya,  tetapi
sering  kali  banyak  orang  Kristen  membatasi  Tuhan  untuk  berbicara
sehingga  dengan  demikian  tidak  dapat  mendengarkan  suara  Tuhan.
Ada sebagian orang yang mengalami pengalaman-2 dalam mendengar
suara Tuhan berbicara dalam dirinya dengan cara-cara yang tertentu,
hal  tersebut  akan  membatasi  Tuhan  berbicara  karena  banyak  cara
Tuhan berbicara kepada umatNya.
 
TUHAN DAPAT BERBICARA KEPADA KITA DENGAN BERBAGAI CARA.
1. Lewat suara yang dapat didengar, sama seperti pada waktu Samuel

untuk pertama kalinya mendengar suara Tuhan. (1 Samuel 3:1-10).
Dalam saat  tertentu  kita  juga  dapat  mengalami  pengalaman  ter-
sebut, tiba-tiba kita mendengar suara memanggil nama kita tetapi
sesudah kita cari asal suara itu, kita tidak menemukan orang yang
sedang  bicara.  Jika  ternyata  kita  melihat  ada  orang  yang  sedang
berbicara, kalau Tuhan yang sedang berbicara dengarkan baik-baik
sama seperti Samuel.

2. Lewat suara hati nurani yang murni. Banyak kali pengalaman dimana
Tuhan berbicara lewat hati kecil kita (hati nurani) kadang-kadang hal
tersebut  dinyatakan  sebagai  peringatan,  hikmat  /  kebijaksanaan
untuk menghadapi  baik  dalam persoalan,  hidup se  hari-hari  atau
didalam pelayanan. Sebenarnya setiap waktu Tuhan dapat menya-
takan kehendakNya (berbicara) kepada kita lewat hati nurani kita,
asal hati nurani kita itu tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran atau
pertimbangan2 yang duniawi atau perasaan-perasaan yang secara
manusiawi.  Sama  seperti  saudara  sedang  tidur,  lalu  kita  meren-



canakan untuk bangun pagi dengan menyetel bell pada jam waktu,
jika jam tersebut kita taruh pada tempat yang tinggi  diatas meja,
maka pada jam yang ditentukan bell tersebut akan berbunyi dengan
nyaring sehingga merupakan peringatan bagi kita untuk kita bangun
dari tidur. Tetapi jika jam tersebut kita taruh dibawah bantal atau
kasur,  maka  pada  saat  bell  tersebut  berbunyi,  kita  tidak  dapat
mendengarkan  suaranya  sebab  tidak  nyaring  karena  tertahan
dibawah  bantal  atau  kasur  tersebut.  Demikian  juga  banyak  kali
Tuhan memberi pernyataan2 lewat suara hati nurani kita yang paling
dalam, tetapi  oleh karena suara itu kita tutupi  dengan dosa-dosa
atau  perasaan-perasaan  serta  pikiran-pikiran  kita,  sehingga  kita
tidak  dapat  mendengar  suara  Tuhan  tersebut.  Contohnya  yang
terdapat dalam 1 Timotius 3:9; Mazmur 16:7.

3.  Melewati  / melalui  karunia-karunia Roh Kudus. Misalnya; Karunia
nubuatan, karunia penglihatan. 1 Korintus 12:7-11.

4.  Melalui  ayat  Firman  Tuhan  yang  ditulis  di  Alkitab  atau  Logos.
Seringkali dalam pengalaman yang terjadi. Suatu saat mungkin kita
sedang menunggu jawaban Tuhan tentang sesuatu hal yang sedang
kita hadapi, banyak kali terjadi pada waktu itu tiba-tiba hati tergerak
untuk membaca Alkitab lalu Tuhan tunjukkan bagian fasal serta ayat
yang  harus  kita  baca  dan  ternyata  ayat-ayat  tersebut,  sungguh-
sungguh menyentuh hati kita dan seperti sedang berbicara dengan
jelas sekali. Dan melewati pembacaan ayat-ayat tersebut, kita dapat
mengerti akan rahasia-rahasia Tuhan yang dalam. Mazmur 119:103;
Yosua 1:8; Lukas 14:17.

5. Melewati situasi dan kondisi (keadaan yang ada). Pada waktu Paulus
akan  menghadapi  kesengsaraan,  dalam  panggilan  pelayanannya,
nabi  Agabus mengambil  ikat  pinggangnya Paulus sambil  mengikat
kaki  dan  tangannya  sendiri  lalu  berkata:  Demikian-lah  kata  Roh
Kudus, orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang
Yahudi di Yerusalem dan diserahkan kedalam tangan bangsa-bangsa.
Kisah Rasul 21:10-12. Dan ternyata kenyataan Tuhan tersebut sung-
guh-sungguh  digenapi  didalam  kehidupan  Paulus.  Dia  dibelenggu
sesuai dengan suara Tuhan tersebut.



Melewati kejadian sehari-hari yang sedang kita alami dalam kehi-
dupan kita, kita dapat membaca dan mengerti maksud Tuhan dalam
keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Mungkin lewat bencana
atau kecelakaan yang sedang terjadi misalnya kecelakaan lalu lintas
atau  ban motor  yang sedang kempes  dan lain-lain.  Sama seperti
yang dikatakan Tuhan Yesus: Kamu mengerti tanda-tanda di dunia
ini kalau datang angin selatan tandanya hari akan panas terik. Lukas
12:54-56.
Nabi Yehezkiel disuruh Tuhan untuk membuat kota Yerusalem dari

batu bata dan seterusnya disuruh berbaring selama 390 hari (Yehez-
kiel 4:5). Dan seterusnya harus berbuat demikian lagi pada sisi yang
lain,  lalu  Yehezkiel  disuruh  bernubuat  pada  kota  Yerusalem  yang
dibuat tersebut. (Hal ini sebagai lambang) pengepungan Yerusalem.
(Yehezkiel 4:1-17). Ternyata apa yang dibuat oleh Yehezkiel tersebut
menggambarkan keadaan umat Israel yang ada pada waktu itu. Jadi
keadaan yang dialami oleh Yehezkiel  tersebut merupakan pernya-
taan Tuhan kepada umatNya. Hosea juga disuruh menikah dengan
perempuan sundal ternyata keadaan tersebut menyatakan tentang
keadaan Allah dengan umatNya yaitu bangsa Israel. (Hosea 1:2dst).

6. Melewati mimpi yang dari Tuhan.
Mimpi yang dari Tuhan akan memberikan petunjuk yang jelas ten-

tang maksudnya kepada kita. Untuk hal tersebut setiap kali Tuhan
berbicara  lewat  mimpi,  perlu  kita  bertanya  kepada  Tuhan  untuk
pengertiannya sehingga hal tersebut tidak membingungkan.
1.  Sama seperti  pada waktu Yusuf  mimpi  tentang rencana Tuhan

dalam hidupnya. Kejadian 37:6-11.
2. Mimpi juru minuman dan juru makanan raja. Kejadian 40:1-23.
3. Mimpi raja Firaun. Kejadian 41:1-36.
4. Mimpi raja Nebukadnezar. Daniel 2:1 dst.
5. Mimpi raja Solaiman. 1 Raja-Raja 3:3.

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua mimpi berasal dari Tuhan.
Ada kalanya mimpi tersebut karena terlalu banyak tidur. Alkhatib
5:2, 6; Yermia 23:25-29.

7. Melewati angin sepoi-sepoi basah.



Pada waktu nabi Elia mengalami keputusasaan oleh karena dikejar-
kejar  oleh  Izebel  untuk  dibunuh,  Elia  bersembunyi  disebuah gua.
Pada mulanya terjadi angin yang besar yang membelah gunung dan
membelah batu-batu mendahului Tuhan selanjutnya ada api tetapi
tidak  ada Tuhan disitu.  Tetapi  sesudah api  itu,  datanglah angin /
bunyi angin sepoi-sepoi basah. Selanjutnya Tuhan mulai  berbicara
kepada Elia. Angin sepoi-sepoi basah adalah merupakan kenyataan
hubungan  kasih  yang  mesra  antara  Tuhan  dengan  kita.  Disinilah
Tuhan menyatakan kelembutanNya, sehingga kita dapat menikmati
Cinta Kasih dan suaraNya meneguhkan iman kita serta memberikan
penghiburan dalam hidup kita. Kisah Rasul 8:26; 12:7-11.

8. Melalui kehadiran malaikat.
a. Malaikat Tuhan berbicara kepada Lut. Kejadian 19:12 dst.
b. Malaikat Tuhan menyampaikan rencana Tuhan kepada Gideon. 

Hakim-Hakim 6:11.
c. Malaikat menyampaikan kepada Maria tentang kelahiran Tuhan 

Yesus. Lukas 1:30-31.
d. Malaikat Tuhan berbicara kepada Pilipus untuk pergi kesebelah 

selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Kisah Rasul 
8:26.

e. Malaikat yang membangunkan Petrus untuk keluar dari penjara. 
Kisah Rasul 12:7-11.

 
HALANGAN-HALANGAN YANG MEMBUAT TIDAK DAPAT 
MENDENGARKAN SUARA TUHAN.
1. Tidak mau mendengarkan, banyak kali dalam ayat2 Firman Tuhan di 

kitab Wahyu dikatakan demikian:
"Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh." 
(Wahyu 2 dan 3).
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Firman

Kristus. Rum 10:17. Kalau kita tidak mau mendengarkan, maka kita
tidak dapat mendengarkan suara Tuhan: "Biarlah kamu lambat mar-
ah lambat ber kata-kata tetapi cepat untuk mendengarkan." Yakub
1:19. Biarlah kita tuli terhadap suara suara yang dari dunia ini, tetapi



peka untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada kita.
2. Karena dosa.

Karena dosa-dosa yang diperbuat oleh keluarga (anak) contohnya
anak Imam Eli  yang jahat  sehingga firman Tuhan jarang didengar
(dinyatakan) kepada Eli. 1 Samuel 3:2. Kenyataan ini sebagai akibat
dosa-dosa tersebut.  Sehingga Tuhan akan menyatakan murka-Nya
kepada  keluarga  Eli,  tetapi  firman  itu  tidak  dinyatakan  langsung
kepada Eli tetapi dinyatakan lewat Samuel yang baru pertama kali
mendengar suara Tuhan. Baca juga Yesaya 59:2; 65:2-4.

3. Karena ketidak taatan.
"Jangan dipadamkan Roh itu." 1 Tesalonika 5:19. Jikalau Tuhan ingin

menyatakan sesuatu kepada kita,  dan kita tidak taat  untuk mela-
ksanakannya  berarti  kita  telah  memadamkan  RohNya.  Sehingga
untuk selanjutnya, suara Tuhan itu tidak lagi nyata. Karena dengan
demikian kita juga sedang mendukacitakan Roh Kudus. Contohnya,
raja  Saul  adalah  seorang  raja  yang  diurapi  oleh  Roh  Tuhan  jauh
sebelumnya,  tetapi  pada  suatu  saat  ia  tidakmau  mengindahkan
suara  Tuhan  yang  disampaikan  kepadanya  dan  akibatnya  Tuhan
menggeser kedudukannya dan digantikan oleh raja Daud. 1 Samuel
15:9  sampai  23.  Sesudah  peristiwa  dimana  Tuhan  tidak-mau lagi
berbicara kepada Saul. akhirnya raja Saul mencari seorang petenung
untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan dalam hidupnya. 1 Sam.
28.  Yakobus 1:22-25:  Berbunyi;  mendengar  selanjutnya melaksan-
akan, taat kepada kehendak Tuhan. Maka kita akan disebut orang
yang berbahagia.

4. Ketidak percayaan.
Jika bapak yang jahat sekalipun dapat memberikan pemberian yang

baik terhadap anak-anaknya, apalagi Bapamu yang disurga.  "Bapa
manakah  diantara  kamu,  jika  anak  nya  minta  ikan  daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu? Atau jika ia minta telur
akan  memberikan  kepadanya  kalajengking? Jadi  jika  kamu  yang
jahat  tahu  memberi  pemberian  yang  baik  kepada anak-anakmu,
apalagi  Bapamu  yang  disurga.  Ia  akan  memberikan  Roh  Kudus
kepada mereka yang meminta kepadaNya."  Lukas  11:11-13. Ban-
dingkan Matius 6:25-34; Yakob 1:7. 



Banyak orang kurang percaya jika Tuhan sedang bicara/berbicara
dalam hidupnya. Sering kali tidak menghargai kehadiran Roh Tuhan
dengan mengatakan jangan-jangan roh setan yang masuk. Ke ragu-
ragu an inilah yang sering kali  menghalangi kita mendengar suara
Tuhan.  Zakharia  menjadi  bisu  selama  9  bulan  oleh  karena  tidak
percaya akan suara Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu. Lukas
1:18-20

5. Karena adat-istiadat.
Kebiasaan-kebiasaan atau cara-cara yang mengikat didalam diri 

kita.
Adat  istiadat  timbul  karena  peraturan  yang  dibuat  oleh  manusia

sebagai  suatu  hukum yang sifatnya tidak  luwes.  Pada waktu  Tuhan
berbicara kepada bangsa Israel secara langsung. Orang Israel menolak,
mereka mengatakan; lebih baik kalau Tuhan berbicara biar melewati
Musa saja.
Peraturan2 yang dibuat semacam itu sangat menghalangi Tuhan ber-

bicara, karena sudah dibatasi. Misalnya begini: Suatu saat seseorang
menerima petunjuk Tuhan tentang rencana pernikahan dengan orang -
lain,  tetapi  karena  pernikahan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ADAT
KESUKUAN yang ada, sehingga suara - Tuhan tersebut terhalang oleh
karena ADAT ISTIADAT yang ada.
Karena cara2 yang akhirnya menjadi  adat  istiadat  yang kuat  dalam

persekutuan  atau  kehidupan  orang  Kristen  yang  ada,  maka  Tuhan
dibatasi untuk - berbicara. Dengan sendirinya ADAT ISTIADAT tersebut
sangat menghalangi suara Tuhan.
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VI. Persekutuan Yang Hidup Dalam Roh
 
Seharusnya  setiap  perhimpunan orang-orang  Kristen  masing-masing

mengambil  bahagian dalam Roh. Sesudah pengalaman babtisan Roh
Kudus dalam hidup kita, maka karunia-karunia Roh itu akan dinyatakan.
Ternyata untuk mengembangkan karunia-karunia tersebut, kita dapat
belajar melalui ibadah atau persekutuan dalam Roh. Ada dua (2) pokok
yang penting yang perlu kita perhatikan yaitu:
 
I. PERSEKUTUAN PRIBADI DENGAN:

a. Bapa, 1 Yohanes 3:21.
b. AnakNya, 1 Korintus 1:9.
c. Roh Kudus, Pilipi 2:1.

Persekutuan pribadi dapat kita lakukan melalui:
1. Doa pribadi dengan segenap hati.

a. Jangan hati kita menyalahkan. 1 Yohanes 3:21.
b. Jangan kotor. 1 Yohanes 1:9; Ibrani 10:22.
c. Berdoa kepada Tuhan pada waktu pagi. Markus 1:35.

2. Menyanyi nyanyian rohani dan puji-pujian dalam Roh. Yohanes 4:24;
Epesus 5:19-20; 1 Korintus 14:15; Kolose 3:16.

 
II. PERSEKUTUAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.
a.  Cara  persekutuan  bersama-sama:  Dalam  persekutuan  ber  sama-

sama ini, Paulus pernah menunjukkan cara-cara ibadah yang menu-
rut pimpinan Roh Kudus. Seperti yang tercantum dalam 1 Korintus
14:26-31. Dikatakan dalam ayat ke 26 sebagai berikut.  "Jadi bagai-
mana  sekarang,  saudara-saudara?  Bilamana  kamu  berkumpul,
hendaklah  tiap-tiap  orang  mempersembahkan  sesuatu:  yang
seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau
karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh,
tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun." Baed
juga; Pilipi 2:1-10; Kisah Rasul 2:42, 44, 46.
Ayat  diatas  menjelaskan  dengan  jelas:  "Jikalau  kamu  berhimpun



hendaklah  masing-2  membawa  sesuatu  dan  sesuatu  itu  ialah
Mazmur."

Mazmur  merupakan  nyanyian  dalam  Roh  dalam  suasana  penyem-
bahan. Mazmur dapat dinyanyikan bersama-sama dalam bahasa Roh.
tetapi  bisa juga melakukannya seorang lepas  seorang.  1  Kor.  14:15;
Ada nyanyian  dengan akal  tetapi  juga  nyanyian  dalam ROH.  Jikalau
dalam  pertemuan  jemaat  ada  mazmur2  yang  dinyanyikan  seorang
lepas seorang, perlu ada maknanya dalam bahasa yang dapat dimen-
gerti agar dapat meneguhkan iman sidang jemaat.

 
ADA. 5 (LIMA) BENTUK SIFAT MAZMUR.
1. Sebagai pujian kepada Allah. MAZMUR 145:1-2; Lukas 1:46-55.
2. Merupakan doa. Mazmur 51:13-21; 54:3-4; 5:2-4.
3. Bersifat nubuatan. Mazmur 110:1-7; 78:2.
4. Penghiburan dalam kesesakan. Mazmur 27:2-3; 23:4.
5. Mazmur dalam peperangan. II Tawarikh 20:22.
Penyembahan dalam Roh melalui Mazmur, seharusnya senantiasa me-

warnai kehidupan serta Ibadah orang Kristen. Karena dengan Mazmur,
atau puji2an ini akan menghasilkan:
1. Kesukaan Tuhan yang luar biasa dan kekuatan yang baru. Nehemia 

8:11 C.
2. Kehadiran Tuhan duduk dalam puji2an. Mazmur 22:4.
3. Mengandung kuasa Allah yang hesar, sehingga setan tidak tahan. 1 

Samuel 16:23.
Jika dengan segenap hati kita bermazmur dan juga dengan kesehatian

kita  naikkan  mazmur  dihadapan,  hadirat  Allah  maka  kuasa  puji2an
tersebut  lebih  dahsyat  dari  pada  bom  atom.  Ingat  tembok  Yerikho
yang tebalnya 5 meter itu, hanya dengan puji2an saja hancur. Silas dan
Paulus terlepas dari belenggu2 yang mengikat kaki2 mereka terlepas
dan pintu2 penjara seketika itu juga terbuka semua. (Kis.  16:25-26).
Jadi mazmur itu jangan dinyanyikan asal bunyi saja, tetapi lakukanlah
dengan sepenuh hati agar hadirat Tuhan serta kuasaNya dinyatakan.
 
PENGAJARAN.
Kisah Rasul 2:42. Maka mereka berkumpul dan mendengar pengajaran



Rasul 2. Jadi dalam persekutuan harus ada pengajaran yang merupakan
cara untuk mening katkan pertumbuhan Jemaat, Pengajaran ini merup-
akan pengajaran yang diilhami oleh Roh, baik sebagai dasar2 kehidu-
pan Kristen atau perlengkapan kehidupan Kristen atau wahyu2 tentang
akhir zaman. Setiap orang dapat mengambil bagian, tetapi harus ada
hubungannya dengan pokok2 yang dibicarakan pada saat itu. Memang
kadang2  ada  satu  atau  dua  ayat2  tambahan  yang  dibicarakan  atau
contoh2 kesaksian yang hidup yang berhubungan dengan pengajaran,
sehingga saling meneguhkan. Yohanes 4:23.
Penyembahan itu harus disertai dengan kebenaran jadi dalam perse-

kutuan semua kenyataan2 Roh itu, harus diimbangi /disertai  dengan
pengajaran  Firman  Tuhan  yang  benar.  Karena  setiap  pengajaran  di
Wahyukan melalui  Alkitab.  Berfaedah untuk menyatakan yang salah,
memperbaiki  yang  rusak  dan  mengajarkan,  jalan  yang  benar.  2
Timotius  3:16.  Paulus  juga  menasehatkan  agar  Timotius  bertekun
dalam  mengajar  kepada  Jemaat.  1  Timotius  4:19.  Jadi  seharusnya
disetiap persekutuan, harus senantiasa ada pengajaran-2 Firman Tuhan
untuk menjaga kestabilan Jemaat.
 
KENYATAAN.
Kenyataan  ini  dapat  dinyatakan  melalui  beberapa  kesaksian2  hidup

baik  kehidupan  pribadi,  atau  dalam  pelayanan.  Tetapi  kenyataan  ini
juga dapat berupa wahyu penglihatan (vision). Tetapi perlu hal itu di
timbang dalam Roh, sehingga tidak mengacaukan Jemaat. Sebab kalau
pernyataan tersebut  datangnya dari  Tuhan,  pasti  tidak  bertentangan
dengan  Firman  Tuhan  dan  juga  sifatnya  selalu  membangun  Iman
Jemaat.  Perlu kita  ingat  bahwa setiap vision harus  ada maksud dan
tujuan yang jelas, itu sebabnya jika vision itu dinyatakan dalam bentuk
perumpamaan (tidak lang-sung), maka perlu berdoa minta pengertian
dari Roh agar jelas apa yang dimaksudkan dalam penglihatan tersebut.
Misalnya Petrus dalam Kisah Rasul 10:9-23.
Juga  perlu  diperhatikan  jika  sifat  vision  tersebut  ditujukan  kepada

pribadi,  jangan  dinyatakan  dimuka  umum.  Karena  akan  timbul  hal2
yang  negatif,  biarlah  hal  itu  disampaikan  secara  pribadi  jika  hal  itu
bersifat  pribadi.  Ingat  pada  waktu  nabi  Nathan  menegor  Daud,  dia



menyatakan  secara  pribadi.  2  Samuel  12:1-7.  Sebab  kadang2  orang
menyalah gunakan karunia karunia tersebut. Pernah disuatu tempat:
Satu orang berkata kepada seorang lainnya begini; "Saya melihat kera
dihatimu" dengan cara menunjuk dan ternyata, orang yang ditunjuk itu
tidak  dapat  menerimanya,  lalu  dia  juga  berkata;  "Saya  juga  melihat
kelelawar dipundakmu". Ini tak dapat di terima dan tidak boleh terja di
dalam persekutuan jika kita mengerti maksud vision tersebut.
 
KARUNIA LIDAH / MENGERTIKAN MAKNA LIDAH.
1 Kor. 14:27. Jika seorang berkata2 dengan bahasa Roh, biarlah dua

atau se banyak2nya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada
seorang lain  untuk  menafsirkannya.  Jadi  karunia lidah  itu  sungguh -
bermanfaat bagi sidang Jemaat, jika hal itu ditafsir kan kepada bahasa
yang dapat dimengerti. Oleh karena itu, jika ada orang yang berkarunia
lidah atau berbahasa Roh, yang lain biarlah diam, sambil berdoa agar
Tuhan memberitahukan apa artinya. Didalam persekutuan dalam Roh
hal ini harus dilakukan dengan tertib tidak dengan teriakan2. Dan cara
melakukannya yaitu bergantian seorang lepas seorang. 1 Kor. 14:31.
Khusus bagi orang2 yang mempunyai jabatan sebagai pendoa syafaat

(jenis karunia2 lidah) cukup dua atau tiga orang saja yang berbicara
supaya orang lain dapat belajar. Karena ayat 39 B, berkata: 
"Janganlah menahan orang yang ber kata-kata dengan bahasa Roh".
Pada umumnya karunia lidah itu bersifat doa kepada Allah, baik doa

permintaan maupun syafaat bagi orang lain, bagi pelayanan dsb. Roma
8:26.
 
III. SIFAT PERSEKUTUAN.
1.  Persekutuan (acara kebaktian) tidak memakai peraturan-peraturan

Manusia atau diatur oleh manusia, melainkan sepenuhnya dipimpin
oleh Roh Kudus. 1 Korintus 14:26-37.

2. Suasana kekeluargaan. Dua atau tiga orang yang berkumpul dengan
sehati  merupakan  dasar  kekeluargaan  dalam  persekutuan  dan
Tuhan  sebagai  kepala  keluarga.  Kalau  suasana  ini  ada  maka  kita
dapat  berhimpun dengan suasana yang kurang formil.  Kita  dapat



saling menasehati, saling menghibur, belajar, berdoa, memuji Tuhan,
bersaksi, dan memecahkan roti bersama. Pilipi 2:1-11; Kisah Rasul
2:42. Usahakan bangku jangan selalu di atur berbaris, bisa di atur
berkeliling atau di-lantai dengan memakai tikar dan sangat penting
biarlah suasananya suasana kekeluargaan.

3. Kedudukan dihadapan Tuhan sama.
Dalam persekutuan, jangan ada orang yang menonjol. Kita semua

adalah  sama  dihadapan  Tuhan,  harus  saling  menghormati.  men-
ganggap yang lain lebih dari dirinya sendiri. Pilipi 2:3. Jadi segala hal
yang  kita  lakukan  harus  bersifat  membangun  dan  biarlah  Tuhan
Yesus sebagai Kepala Keluarga dalam persekutuan.

4. Ber-anggotakan satu dengan yang lainnya.
Dalam persekutuan kita, harus merasa terhisab satu dengan yang

lainnya dan saling tolong menolong. 1 Kor. 12:25. Sebab itu perlu
ada:
a.  Kesatuan. Kita harus ingat bahwa Tubuh Kristus tidak mungkin

lebih dari satu. Kita yang berbagai macam latar belakang, aliran,
ras, dapat bersatu dalam persekutuan yang bebas dengan setiap
orang  Kristen,  sehingga  kita  dapat  mencapai  Kesatuan.  Satu
Tubuh-satu Roh - satu baptisan - satu Allah dan Bapa. Epesus 4
ayat 3-6.

b.  Menaklukkan diri: Dalam persekutuan kita belajar bekerja sama
dan menaklukkan diri, takluk kepada satu dan yang lainnya. Sama
seperti Tuhan Yesus Kristus, telah menaklukkan diriNya, kepada
Bapa sehingga Dia ditinggikan diatas - segala nama. Ibrani 12:2, 5,
8.

5. Persekutuan yang kudus:
Persekutuan perlu dibina sehingga bertambah menjadi persekutuan

yang suci  dan tidak bercacat  cela,  dalam menantikan kedatangan
Mempelai Laki-Laki itu. Epesus 5:25-27.

6. Persekutuan lewat kelompok kecil:
Lewat kelompok kecil, kita dapat memberi kesempatan untuk setiap

anggota persekutuan bertumbuh, bergerak, sehingga merasa terli-
bat langsung dalam persekutuan tersebut.



 
YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KITA MEMULAINYA.
1. Tentukan tempat dan waktunya secara tepat.
2. Memulai persekutuan seperti Jemaat yang mula2. Kisah Rasul 2:42-

47.
3. Menerima anggota persekutuan seperti Tuhan Yesus menerima kita.

Jangan hanya menuduh atau menunjukkan kesalahan2. Epesus 4:31-
32.

4. Arahkan setiap anggota persekutuan untuk mengerti bahwa mereka
adalah orang yang berharga dihadapan Tuhan / Allah. Perlu sekali
penekanan untuk mereka terlibat langsung dalam setiap persektuan
yang ada.

5.  Jangan  memberi  pertolongan  yang  tidak  berguna,  biarlah  setiap
anggota persekutuan di yakinkan bahwa Tuhan yang memperdulikan
mereka. Jikalau kita mau menolong mereka, jangan memberi "ikan",
tetapi berikanlah "pancingnya." 1 Petrus 5:7.

6. Belajarlah mempergunakan waktu dengan tepat, sebab waktu ialah
Tuhan punya, jangan biasakan memakai jam "karet".

7. Ciptakanlah suasana yang flexible (luwes; bahasa Jawa).
8. Hal-hal yang praktis yang perlu diperhatikan:

a. Persekutuan di rumah atau tempat ibadah. Kisah Rasul 2:46.
b. Persekutuan saling mencukupi secara jasmani. Kisah Rasul 2:45; 

4:35.
c. Perbuatan kebajikan, murah hati. Ibrani 13:16
d. Mencukupkan kekurangan orang-orang suci. Roma 12:13.
e. Memberi tumpangan. Roma 12:13.
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VII. Nubuat

 
"Tentang nabi2 baiklah dua atau tiga orang diantaranya berkata2
dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan". 1 Kor. 14:29.

Yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah; supaya tertib dan bergan-
tian. Jadi jangan dilakukan ber sama2; misalnya saja yang satu sedang
bernubuat tetapi yang lain juga bernubuat atau yang lain lagi sedang
berkarunia  lidah,  ini  namanya  tidak  tertib.  Jadi  harus  di-lakukan
seorang lepas seorang, sampai orang yang sedang bernubuat selesai,
barulah yang lain dapat memulai.  Khusus bagi  orang (untuk orang-2
yang berjabatan nabi), cukup dua atau tiga orang saja agar yang lain
dapat kesempatan untuk bernubuat. Karena dalam ayat 31 dikatakan:

"Sebab  kamu  semua  boleh  bernubuat,  seorang  demi  seorang,
sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan".
"Dan biarlah dua atau tiga orang yang bernubuat itu ber kata2, dan
yang lain2 itu menimbangkan kata2nya". 1 Kor.14:29 T.L.
"Dan janganlah anggap rendah nubuat2". 1 Tesalonika 5:20.
"KEJARLAH  KASIH  ITU  DAN  USAHAKANLAH  DIRIMU  UNTUK
MEMPEROLEH KARUNIA2 ROH, TERUTAMA KARUNIA BERNUBUAT".
1 KORINTUS 14:1.

Nubuat ialah suara Tuhan yang disampaikan secara langsung melalui
mulut  seseorang  yang  telah  diurapi  oleh  Tuhan  melalui  RohNya.
Nubuat adalah salah satu Karunia Roh yang perlu sekali dinyatakan dan
ada didalam sidang jemaat Tuhan. Paulus, dalam ayat tersebut diatas
menyatakan  kepada kita,  agar  kita  berusaha  mendapatkan Karunia2
Roh,  tetapi  yang  teru-tama mendapatkan  karunia  untuk  bernubuat.
Jadi jelas sekali disini, bahwa nubuatan ini, sangat penting sekali arti-
nya, dalam dan bagi satu Sidang Jemaat. Tetapi sering kali kita jumpai
banyak orang, menolak karunia Nubuat ini disebabkan kurang penger-
tian  dan  memakai  berbagai  alasan;  ada  yang  takut,  kalau2  hal  itu
datang dari nabi palsu, ada yang takut kalau hal itu datangnya dari roh
setan, bahkan, ada yang menolak dengan tegas dengan alasan, bahwa
khotbah2 dan pelajaran2 Alkitab sudah cukup dll.



Saudara2 yang kekasih, memang khotbah2 dan pelajaran2 Alkitab itu
penting sekali bagi kita, tetapi kita juga perlu menerima Firman Tuhan
yang secara langsung,  yaitu melalui  Nubuat.  Alasan2 tersebut diatas
tadi, pernah juga dialami oleh umat Israel, mereka berkata: "Janganlah
Tuhan berbicara kepada kami secara langsung, tetapi cukuplah lewat
Musa saja". (Keluaran 20:19). Tuhan tidak dapat diatur atau dibatasi
sedemikian itu.

"Siapakah yang mengetahui kepikiran Tuhan, sehingga dapat mena-
sehati Dia. Tuhan ialah Allah yang berdaulat yang tidak dapat diba-
tasi atau di, bendung oleh siapapun". 1 Kor.2:11.

Dan rasul Petrus berkata:
"Tetapi  yang  terutama  sekali  hendaklah  kamu  ingat  perkara  ini,
yaitu tidak ada satu Nubuat didalam Alkitab itu datang dari pada
akal  orang  sendiri,  karena  tiada  pernah  ada  Nubuat  yang  jadi
dengan kehendak manusia, melainkan, datangnya dari pada Allah,
di  ucapkan  oleh  orang  yang  digerakkan  oleh  Roh  Kudus".  2  Pet.
1:20-21.

Biarlah kita nyatakan atau sampaikan Nubuat tersebut dalam Sidang
Jemaat, sebab perlu adanya Nubuat untuk:

1. Membangun / meneguhkan iman.
2. Menghiburkan.
3. Menasehatkan. 1 Kor. 14:3.
4. Menerima petunjuk2 dari Tuhan untuk melakukan kehendakNya.
5.  Mengetahui  kejadian2  yang  akan  datang;  seperti  ketika  nabi

Agabus  bernubuat  tentang  bahaya  kelaparan  yang  akan terjadi
yang menimpa seluruh dunia. Kisah Rasul 11:28.

6. Nenemplak dosa2. Waktu nabi Natan menunjukkan dosanya raja
Daud. 1 Samuel 12.

Jadi jikalau nubuatan itu asalnya dari Allah, pasti sifatnya untuk mem-
bangun, menasehatkan dan menghiburkan.

 
BAGAIMANA  CARANYA  UNTUK  MENYAMPAIKAN  SUARA  TUHAN
MELALUI  NUBUATAN?
I.  Paulus menganjurkan bahwa, jikalau seseorang menerima karunia



Roh/wahyu  dari  Tuhan,  yang  berbentuk  dan  bersifat  nubuatan,
biarlah hal itu di sampaikan atas kadar iman. Jadi kita harus yakin
apa  yang  kita  sampaikan  itu,  datangnya  dari  Tuhan,  kalau  kita
beriman bahwa yang mengurapi kita adalah Roh Kudus. Itu berarti
bukan roh lain  yang berbicara  dari  dalam kita,  melainkan adalah
Tuhan sendiri. (Roma 12:6).
Banyak  orang  Kristen  yang  keliru  dalam  hal  menyerahkan  diri

kepada  pengurapan  Roh.  Juga  seringkali  didahului  oleh  pikiran2
yang negatif.  Misalnya;  orang  berkata  demikian:  Ah  nubuatan  ini
bukan dari Tuhan, jangan2 dari pikiran saya sendiri,  jangan-jangan
roh setan yang menunggangi, dll, dll. Ke ragu-raguan semacam inilah
yang menimbulkan akibat2 yang negatif. Firman Tuhan mengatakan:
"Jadi  jika  kamu  yang  jahat  tahu  memberi  pemberian  yang  baik

kepada anak2 mu, apalagi Bapamu yang di surga, la akan membe-
rikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadaNya".  Luk.
11:13.
Jadi  jikalau  saudara  minta  agar  Roh  Kudus  yang  bekerja  untuk

memakai saudara, masakan roh setan yang bekerja? Begitu jahatlah
Bapa kita yang di surga itu? Sekali-kali tidak. Oleh sebab itu yakinlah
dengan iman, bahwa apa yang Roh Kudus nyatakan dalam dirimu,
itulah adalah datangnya dari Tuhan, dan bertindaklah untuk mengu-
capkan dalam bentuk nubuatan seperti apa yang di ilhamkan oleh
Roh Kudus.

II. Biarlah kita menyampaikannya dengan tenang, relax, tidak tegang,
tidak  dengan  suara  yang  dibuat-buat,  sebaliknya  serahkan  saja
mulut kita kepada Tuhan, maka la akan berbicara lewat kita sebagai-
mana apa yang dikehendakiNya.  Tidak  perlu  dengan aneh2,  atau
yang keras2, berteriak teriak dsb. Berbicaralah seperti biasa, sebab –
Roh Kudus adalah Roh yang halus, tertib dan sopan.

III. Kita tidak perlu memakai kata2 pendahuluan dan kata2 yang akhir
yang selalu sama. Misalnya begini: "Hai Anak2 Ku .... atau Aku ada
yang Aku ada ..... atau "Hai hamba2 Ku." Tidak selalu harus begitu
dan jangan selalu harus diakhiri demikianlah FirmanKu kepadamu ...
"atau" Inilah Firman Ku. Tetapi yang penting bagi kita adalah men-



yampaikan pesan Tuhan yang kita terima itu, tanpa mengurangi atau
menambahkannya. Sampaikanlah dengan tulus dan apa adanya.

IV. Kita harus membedakan nubuatan yang secara pribadi dengan nub-
uatan yang bersifat umum (nubuatan untuk Jemaat / persekutuan).
Kalau  nubuatan  itu  bersifat  pribadi,  biarlah  disampaikan  secara
pribadi juga. Sebab kadang2 ada pesan2 yang, bersifat pribadi dan
tidak  boleh didengar  oleh orang lain.  Tuhan Yesus  pun mengajar
agar pelayanan yang bersifat menegur dan menasehati, harus dim-
ulai secara pribadi terlebih dahulu. Kalau orang tersebut tidak mau
menerima, barulah kita panggil dua atau tiga orang saksi, dan kalau
toh orang itu tidak mau bertobat, maka perlulah dibawa kedalam
sidang Jemaat / persekutuan, untuk menasehati secara umum.

Contoh:
Waktu raja  Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri  Uria,

maka Tuhan menyuruh nabi Natan untuk menegur secara pribadi.
Ada banyak orang, yang tidak ber tanggung jawab, dan kurang bijak
sana,  juga kurang peka kepada suara Tuhan dan, pimpinan Tuhan
didalam hal menyampaikan pesan Tuhan.

Dalam hal penyampaian nubuatan yang secara pribadi, yang merupa-
kan  penemplakan  dosa2  untuk  seorang  pribadi,  ada  yang  menyam-
paikannya  dengan  suara  yang  keras,  sehingga  sampai  kedengaran
kepada  orang  lain  (umum).  Ini  berbahaya  sekali  untuk  kerohanian,
orang yang ditemplak tadi, karena mengakibatkan orang itu jadi malu,
tidak lagi mau ikut kekebaktian tidak mau lagi ikut persekutuan akhir-
nya  mundur  dan  murtad.  Kalau  nubuatan  itu  bersifat  umum,  maka
dapat saja disampaikan dengan jelas dan terang agar sidang Jemaat
dapat diteguhkan imannya. Ada bahayanya, jikalau seseorang menyam-
paikan  firman  (suara)  Tuhan  melalui  nubuat  tanpa  disertai  dengan
kebijaksanaan yang dari Tuhan.
Ada  kemungkinan  orang  itu  menyampaikan  nubuatan  bukan  atas

dasar pengurapan Roh, tetapi atas dasar dari apa yang dia sudah lihat /
ketahui atau karena - ada rasa sakit hati atau kebencian sebelumnya.
Hal ini tidak diperbolehkan. Ini berbahaya. Jadi hendak nya janganlah
menyalah  gunakan  nubuatan  untuk  menghantam  orang  lain,  atau



menuduh orang. Yang demikian juga dapat menghancurkan orang lain.
Jelas, Tuhan tidak kehendaki.
V. Paulus juga menasehatkan, bahwa jikalau sekalian sedang bernu-

buat, biarlah dilakukan seorang lepas seorang, jadi tidak sekaligus
bernubuat bersama-sama. 1 Kor. 14:31. Tuhan adalah Tuhan yang
sejahtera  dan  Ia  tak  menghendaki  kekacauan  dalam  ayat  29
dikatakan: (Terjemahan lama):
"Dan biarlah dua atau tiga orang bernubuat itu ber kata2 dan yang
lain2 itu menimbangkan kata2 nya."

Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada nabi-nabi yang ada dalam
jemaat  tersebut,  jadi  untuk mereka (nabi2),  Paulus mengatakan dua
atau tiga orang saja. Mengapa demikian dan harus terjadi? Biarlah kita
mengerti  bahwa  bagi  mereka  yang  berjabatan  nabi,  tugas  mereka
dalam sidang jemaat ialah; menyampaikan suara (pesan2) Tuhan. Jadi
khususnya bagi  kita yang tidak mempunyai  jabatan nabi,  bila  Tuhan
ingin memakai  melalui  karunia nubuatan,  tentu saja  bisa dan boleh
saja. Karena dalam ayat 31, dikatakan: "Sebab kamu semua boleh ber-
nubuat, seorang, lepas seorang, sehingga semua kamu dapat belajar
dan beroleh kekuatan".
Jelas sekali bahwa tidak ada batasan berapa banyak, anggota jemaat

yang dipakai oleh Roh Kudus, untuk menyampaikan Karunia Nubuatan.
Jika hanya khusus untuk nabi2, cukup saja dua atau tiga orang nabi,
sebab sesuai dengan ayat tersebut diatas:
"supaya semua kamu (yang tidak  mempunyai  jabatan nabi),  dapat

belajar dan beroleh kekuatan".
Sebab kalau hanya nabi2 saja yang bernubuat, maka - yang lain tidak

dapat  belajar.  Jadi  jelas  ada perbedaan antara  jabatan dan  karunia.
Jabatan  artinya  -  tugas,  atau  kewajiban  khusus  yang  Tuhan  berikan
kepada seseorang, tetapi karunia2 Roh, hanya akan bekerja se waktu2,
sesuai dengan keadaan yang khusus. (1 Korintus 12:11, T. Lama). Sama
seperti juga saudara2 lihat tukang pengantar surat (pak Pos), tugasnya
ialah  mengantar  surat,  karena  jabatannya  ialah  tukang  Pos.  Tetapi
saudara2 se waktu2 juga dapat melakukan tugas seperti Pak Pos tadi,
misalnya,  saudara  dititipi  surat  oleh  seseorang  untuk  disampaikan



kepada orang lain.  Ini  berarti  bahwa secara  tidak  langsung,  saudara
telah  melakukan tugasnya seperti  yang dilakukan oleh Pak  Pos  tadi,
biarpun saudara bukanlah Tukang Pos. Demikian juga halnya dengan
kita.  Seorang  nabi  itu  tugasnya  ialah;  bernubuat  (tukang  Nubuat).
Tetapi kita juga dapat melakukan tugas nabi tersebut melalui karunia2
nubuatan sesuai dengan kehendak dari Roh Kudus pada saat itu. Jadi
jika  seseorang  dipakai  untuk  bernubuat,  tidak  harus  mempunyai
panggilan jabatan sebagai nabi, karena melalui karunia nubuatan jadi
bukannya karena jabatannya nabi, kita dapat dipakai oleh Roh Tuhan
secara khusus. Hanya yang perlu saudara perhatikan ialah: Pada waktu
kita  dipakai  Tuhan  dalam  karunia2Nya,  khususnya  dalam  karunia
nubuatan  biarlah  kita  waspada dan menyadari  bahwa karunia2  Roh
Kudus itu, bukanlah milik kita, tetapi milik Roh Kudus dan lagi bukan
untuk  mencari  keuntungan  diri  sendiri,  dan  juga  perlu  sekali  untuk
tetap merendah kan hati.
Memang ada banyak orang yang merasa syak, jikalau bertemu dengan

seseorang yang dipakai Tuhan untuk karunia nubuat, tetapi kehidupan-
nya  masih  penuh  dengan  keduniawian,  penuh  dosa,  kenajisan,  dan
tidak ada buah2 pertobatan sama sekali. Namun walaupun demikian,
saudara terima saja berita dari Tuhan dari orang tersebut. Jika saudara
terima surat dari pak Pos, saudara hanya memerlukan surat itu bukan
pak Posnya. Saudara tidak perduli dengan pak Pos itu, apakah ia cacat,
ompong dan sebagainya jadi yang perlu bagi saudara ialah surat yang
dibawa oleh pak pos tersebut. Jadi ada dua hal yang sangat penting
kita perhatikan dan untuk kita lakukan yaitu kita perlu berjalan dalam
Roh,  terus  menerus,  agar  terang  Kristus  makin  nyata,  bukan  hanya
pada waktu kita bernubuat kita menyerahkan diri kepada pimpinan dan
urapan Roh Kudus tetapi setelah bernubuat atau setelah diluar gereja
atau persekutuan, - berjalan dalam hawa nafsu.
Demikian juga dengan saudara2 yang lain, jangan lah kita terlalu mem-

perhatikan kekurangan orang lain, tetapi terimalah suara Tuhan yang
disampaikan - orang tersebut dengan kerendahan hati serta memegang
yang baik dan membuang yang jahat.
Jadi  kalau  Nabi  terus  yang  harus  bernubuat,  maka  yang  lain  tidak

dapat  bagian  untuk  bernubuat,  sebab  semua  orang  dalam  sidang



Jemaat dapat dipakai  Tuhan untuk bernubuat. 1 Korintus 14:31. Jika
seorang Nabi bernubuat itu, memang sudah pekerjaannya yang ber-
hubungan  dengan  jabatannya yaitu  senantiasa  menyampaikan  suara
Tuhan kepada pribadi atau Sidang Jemaat, sedang anggota Jemaat yang
lain,  bisa  saja  Tuhan memakai  seorang untuk  berbuat,  tetapi  bukan
berarti  bahwa  ia  mempunyai  jabatan  Nabi.  Orang  tersebut  dipakai
melalui manifestasi dari 9 karunia2 Roh, salah satunya karunia bernu-
buat. Jadi seperti yang dikatakan, biarlah roh nabi2 takluk kepada nabi2
(ayat  33).  Jadi  nubuatan  ini  harus  dilakukan  dengan  tertib,  sopan,
senonoh dan tidak ngawur.
VI. Perlu sekali kita ketahui bahwa Roh yang memimpin kita itu adalah

Roh yang tertib.
Didalam II  Timotius dikatakan:  " .....  bahwa, Tuhan memberikan Roh
tertib kepada kita, yaitu Roh yang memerintahkan diri".
Sebah jika kita sedang bernubuat, kita berada, dalam keadaan sadar.

Apa yang kita lakukan dapat dikuasai, sebab ada Roh memerintahkan
diri. Jadi kalau kita rasa bahwa suara Tuhan itu sudah selesai (habis)
disampaikan,  janganlah  kita  berusaha  menambahkan  dengan  kata2
yang lain, yang dari diri kita sendiri. Ini bisa mengakibatkan hal2 yang
kurang baik bagi orang lain. Kita tidak usah memakai anak kalimat yang
terlalu banyak, sehingga mengakibatkan - kehilangan arti yang sebenar-
nya. Itu sebabnya bahwa penting sekali untuk mengetahui kapan kita
mulai bicara dan berhenti.
VII. Perlu sekali  kita tetap memelihara hubungan kita secara pribadi

dengan Tuhan.
Kita senantiasa harus berjalan dan hidup dalam Roh Tuhan agar bukan

kehendak kita / kehendak daging kita yang nyata tetapi biarlah kehen-
dak RohNya saja. (Galatia 5:16).
 

BAGAIMANAKAH CARA MEMBEDAKAN NUBUATAN DARI TUHAN, DAN
YANG BUKAN DARI TUHAN?
Sebelumnya, alangkah baiknya jika saudara memperhatikan dalam 1

Korintus 13:9-10:
"Karena pengetahuan kita belum sempurna, dan hal kita bernubuat



belum  sempurna,  Tetapi  apa  bila  yang  sempurna  itu  tiba,  maka
yang belum sempurna itu akan ditiadakan".

Saya percaya bahwa banyak orang Kristen mengharapkan kesempur-
naan itu, bahkan dalam karunia nubuat, semua orang mengharapkan
harus tepat dan harus benar dan sempurna. Tapi dalam kenyataannya,
seringkali kita melihat banyak kesalahan2 atau kekurangan kekurangan
yang terjadi. Oleh sebab itu, kita perlu sabar, jangan terus atau lang-
sung saja menghakimi - dan menolak karunia nubuat, sebab sampai
saat ini, belum ada satupun yang sempurna. Nah untuk itu kita perlu
belajar dan mau di ajar oleh Tuhan, melalui firmanNya.
 
I. NUBUATAN DARI MANUSIA.

a.  Biasanya merupakan Firman Tuhan.  Hanya sayang nya nubuat
tersebut,  disampaikan dengan pikiran atau dengan cara meng-
hafal  ayat2  dengan  akal.  Hal  ini  tidak  membahayakan,  biarlah
saudara2  menerimanya  sebagai  nasehat.  Tetapi  orang  yang
bernubuat itu perlu di nasehati supaya lain kali  menyampaikan
nubuatan, yang sungguh2 dari Roh Kudus.

b.  Karena  mengetahui  terlebih  dahulu  keadaannya,  orang  yang
dinubuatkan,  misalnya:  Tadi  pagi,  si  A,  melihat  si  B  sedang
mencuri sebetulnya, si A dapat langsung pada saat itu menase-
hatinya,  tetapi  oleh  karena  si  A,  menganggap  bahwa  lebih  di
hargai kalau ia menegur lewat nubuat, bernubuat didalam perse-
kutuan atau di kebaktian. Nah hal semacam ini perlu dihilangkan,
jangan meminjam nama Allah hanya untuk supaya nasehat kita di
hargai oleh orang lain seperti apa yang dilakukan si A tadi. Roma
12 ayat  7-8.  Jadi  kalau  menasehati,  lakukanlah  -  dengan  jalan
menasehati jangan dicampur dengan nubuat.

 
II. NUBUAT YANG TIDAK DI GENAPI (TIDAK TERJADI).

a. Sama seperti nabi2 yang bernubuat oleh sebab dibayar. Yermia
23.

b. Yang bersifat mencari keuntungan sendiri.
c. Karena emosi; ingin dipuji atau memuji orang lain.



d. Menghantam atau mengeritik orang lain.
 
III. NUBUAT YANG DATANG DARI SETAN.

CIRI-CIRINYA:
a. Tidak meninggikan nama Yesus.
b. Tidak mendatangkan sejahtera; kita dapat merasakan ada pen-

garuh roh yang lain dari orang yang bernubuat itu, kadang2 bulu
kuduk kita, berdiri dan hal yang nyata ialah, hati kita, sungguh2
tidak ada sejahtera. Contohnya: Kalau saudara pada satu ketika,
datang, berada pada suatu tempat yang dianggap keramat, atau
angker, atau dimana ada penyembahan berhala. Saudara dapat
merasakan suasana yang lain. Hati  saudara tidak ada sejahtera
dan  kadang-kadang,  bulu  kuduk  sudah  berdiri  lebih  dahulu,
saudara  merasa  gelisah,  takut,  jelaslah  bahwa  ada  roh  iblis
disekitar  itu.  Demikian juga halnya dengan nubuatan dari  iblis,
saudara, tidak merasa sejahtera dan saudara juga, bisa menim-
bangkan didalam Roh.

c. Bertentangan dengan Firman Tuhan yang tertulis (LOGOS). Kami
pernah mendengarkan suatu-nubuatan, yang mana isi nubuatan
itu melarang kami  berdoa,  berpuasa untuk mendoakan keban-
gunan  rohani,  penginjilan  serta  kesembuhan  Ilahi  di  lapangan
terbuka. Jelas ini bukan dari Tuhan, karena tidak sesuai dengan
firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita harus berdoa dan ber-
puasa, sedangkan iblis itu sangat takut kalau kita berdoa puasa.
Akhirnya orang, yang bernubuat tadi, kami layani, kami doakan
dan memohon agar Tuhan mengurapi dia dengan Roh Tuhan.

d. Tidak meneguhkan iman, tetapi selalu ada tuduhan.
e. Melawan kehendak Tuhan.
f. Mengutuk dan menghancurkan.
g. Memecah belah.
h. Tak mau menyebut nama Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru

Selamat.
Iblis itu bekerja dengan cara yang halus sekali, suatu ketika iblis mulai



mengangkat-angkat seseorang, membanggakan dll, dan biasanya tidak
mau menyebut  dan memuji  nama Tuhan Yesus Kristus  sama sekali.
Nah  saudara2  yang  kekasih,  biarlah  kita  banyak  menyerahkan  diri
kepada Pimpinan Roh Kudus agar Dia senantiasa mengajar kita. Perlu
kita ketahui bahwa lewat karunia2 yang lain, kita akan dapat mengerti
segala  perkara2  ini,  tetapi  jangan  terlalu  menonjolkan  karunia  Roh
Kudus lebih dari pada Tuhan Yesus Kristus. Karena ingatlah bahwa Roh
itu menyaksikan dan meninggikan hal Tuhan Yesus Kristus. 
 
IV. NUBUATAN DARI ROH KUDUS.

a. Mendatangkan sejahtera. 1 Kor.14:33.
b. Meninggikan Tuhan Yesus Kristus.
c. Tidak bertentangan dengan Firman Tuhan, yang Logos (Alkitab).
d. Selalu ada penggenapannya. 1 Petrus 1:20.
e. Membangun iman yang berupa nasehat, pelajaran, penghiburan.
f.  Menemplak  /  menunjukkan  dosa2,  bukan  menghakimi,  dan

biasanya setelah dosa2 itu ditunjukkan, maka pasti Roh itu akan
memberi jalan keluarnya.

Ini adalah beberapa ciri2 nubuatan yang datangnya dari Tuhan. Jelas
sekali  bahwa Tuhan tidak menghancurkan iman orang,  tetapi  mem-
bangun, meneguhkan. Ingatlah jika Roh Tuhan yang sedang bekerja,
jangan kita kuatir dengan roh2 lain yang menyusup, sekalipun ada roh
lain  yang  menyusup,  pasti  Roh  Kudus  akan  menunjukkan  dan  Ia
sanggup  mengusirnya.  Dari  pelajaran  diatas,  kita  dapat  belajar  dan
mengetahui, bahwa di dalam dunia ini, ada 3 (tiga) macam roh:

1. Roh Allah.
2. Roh manusia.
3. Roh setan.

Sekarang  bagaimana  tentang  penyerahan  kita  dan  kemana  kita
tujukan? Ini  tergantung iman kita,  kepada siapa kita beriman. Kalau
kita menyerahkan diri kepada pimpinan dan penguasaan Roh Kudus,
maka Roh Kudus yang pasti akan bekerja. Tetapi kalau kita menyerah-
kan diri kepada si setan, maka si setan yang akan bekerja. Kalau kita



sering di  kuatirkan, akan roh setan, roh sesat dan lain2, maka roh2
semacam itulah yang ber operasi dan bekerja. Jadi menurut apa yang
di  imani,  jadilah  menurut  keyakinan,  dan  kepercayaan  orang  itu.
Biarlah kita bersama-sama mempercayai Tuhan saja dan menyerahkan
diri sepenuh-nya kepada Yesus Kristus. 
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VIII. Doa Permintaan

(Janji-Janji Allah)
 
Allah melengkapkan banyak kebutuhan dalam hidup kita  tanpa kita

menyadarinya. Kita dapat menarik nafas kita tanpa usaha yang sadar.
Matahari terbit saban hari tanpa pertolongan atau pikiran kita. Tetapi
dalam hal yang lain Allah ingin kita meminta pertolonganNya. Sebab itu
doa2 kita sepatutnya adalah doa permintaan. 
Kita boleh datang kepadaNya dengan keyakinan untuk menerima per-

tolongan ini,  oleh karena Dia telah memberikan banyak janji  kepada
kita. Janji2 ini adalah dasar yang satu2nya untuk doa permintaan kita.
Kita dapat sebagai alasan berdoa untuk barang sesuatu yang dijanjikan
Allah dan kita akan mengharapkan untuk menerima apa yang dijan-
jikanNya.
Banyak orang gagal untuk menerima berkat-berkat Allah hanya sebab

orang itu tidak mengetahui dengan pasti apa yang telah Allah janjikan.
Kalau  kita  mengetahui  dengan  pasti  bahwa  permintaan  kita  sesuai
dengan kehendak Allah / perjanjianNya maka kita dapat berdoa dengan
keyakinan dan kepercayaan, dan kita dapat menerima perjanjian Tuhan
itu.
Jadi  langkah yang pertama dalam hal  doa permintaan adalah untuk

mempelajari janji2 Allah yang dapat kita dapati dalam Alkitab.
 
Janji2 apa saja yang dapat kita ketahui dalam ayat2 dibawah ini:
I. Kemakmuran: Inti ayat yang mengandung janji -2 Tuhan.

a. Imamat 26:4, 5b
Memberikan kemakmuran dalam bidang pertanian.

b. Ulangan 8:11-13
Kemakmuran dalam bidang peternakan.

c. Masmur 1:1-3
Ketahanan  Nasional  /  perlindungan  dalam  menghadapi  seran-
gan2 musuh. 

 



II. Kekuatan dan kemenangan Nasional:
• Kejajian 12:8
Menjadi bangsa yang besar.
• Imamat 26:8
Membuat  namamu  masyhur  Kekuatan  menjadi  berlipat  ganda.
Semua musuh tewas dihadapanmu.
• Bilangan 33:51-55
Menghalau semua musuh / penduduk negri yang didepanmu.
Membinasakan  segala  batu  berukir  milik  mereka  sebab  Allah
menyertai  engkau. (ayat 1) Allah berperang bagimu dan memberi
kemenangan.

 
III. Kesehatan dan penyembuhan:

• Keluaran 15:26 
Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu.

 
IV. Suatu hubungan yang rapat dengan Allah:
a. Keluaran 29:45,46

Allah berdiam ditengah-tengah umatNya.
b. Mazmur 23:1-3

Tuhan sebagai gembala - yang baik bagi umatNya, membaringkan di
padang  rumput  yang  hijau,  membimbing  ke  air  yang  tenang,
menyegarkan jiwa, menuntun kejalan yang benar.

c. Imamat 5:5, 6 
Mengadakan  persembahan  kepada  Tuhan  sebagai  tebusan  salah
kepadaNya. (gambaran hubungan erat dengan Tuhan).

 
V. Menguasai segala sesuatu didunia:

• Kejadian 1:2 
Taklukkanlah dunia dan berkuasalah atas ...
• Mazmur 6:5-7 
Membuat dia berkuasa atas buatan tanganMu.
• Janji2 ini masih berlaku bagi kita.
a. Allah sangat memperhatikan umat pilihanNya.



b. Dia melindungi dan memberi kuasa kepada mereka untuk mela-
kukan  apasaja  kepada  musuh2nya.  (menghalau  dan  membina-
sakan).

 
PEMENUHAN JANJI2 DARI PERJANJIAN LAMA:
I. Kemakmuran

• Matius 6:33
Carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya maka semuanya
akan ditam bahkan kepadamu.
• Matius 7:7-11
Ia  akan  memberikan  yang  baik  kepada  mereka  yang  meminta
kepadaNya.
• Yohanes 14:13,14
Jika kamu meminta sesuatu padaKu dalam namaKu, Aku akan mela-
kukannya.

 
II. Janji2 kesetiaan, perlindungan, penyembuhan.

• Lukas 4:18.19 
Kabar  baik  kepada  orang  miskin.  Pembebasan  kepada  orang2
tawanan. Penglihatan kepada orang2 buta.
• Matius 8 
Kesembuhan ...
• 1 Petrus 2:9, 10
Kamulah  bangsa  yang  terpilih,  imamat  yang  rajani,  bangsa  yang
kudus ...
• Markus 16:16-18
Percaya  dan  dibaptis  akan  diselamatkan.  Memiliki  tanda2  ajaib  -
sebagai orang percaya. Mengusir setan dan menyembuhkan orang
sakit.
• Markus 18:11, 19, 20
Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. 
Apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Bapa di sorga.
• Matius 9:35
Berita Injil kerajaan sorga. 
Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.



 
III. Hubungan yang patut dengan Allah Bapa:

• Yohanes 14:21
Barangsiapa memegang perintahKu dan melakukannya ...... 
• Matius 16:24
Setiap orang yang mau - mengikut Aku, harus menyangkal dirinya
memikul salib, dan mengikut Aku.
• Yohanes 15:7
Jikalau kamu tinggal didalam Aku dan firman Ku ada didalam kamu...
• Lukas 11:28
Berbahagialah orang yang mendengarkan Firman Allah dan memeli-
harakan-nya.

 
IV. Kemenangan diatas segala musuh:

• Lukas 10:19
Kuasa  untuk  menginjak  ular,  kalajengking.  Kuasa  untuk  menahan
musuh dan kekuatannya. Tidak ada yang akan membahayakan. 
• Kekuatan kuasa Allah.
•  Dengan cara mujizat dan tanda2 ajaib, lewat penumpangan tan-
gan, doa puasa, pelayanan kelepasan.

 
V. Menguasai segala ciptaan:

a. Lukas 11:14-23
Menguasai/menaklukan -  penghulu-penghulu setan dan kerajaan-

nya.
b. Yohanes 16:11,33
Aku telah mengalahkan - dunia dan penguasa2 dunia.
c. Roma 8:17
Orang2 Roma yang berhak menerima janji2 Allah.

 
JANJI-JANJI ALLAH DIABAIKAN
Tetapi sesudah itu, manusia memutuskan bahwa mereka dapat mem-

isahkan  diri  mereka  sendiri  dari  Allah.  Mereka  berpikir:  kami  tidak
memerlukan hikmat Allah lagi. Kami sendiri dapat membedakan yang



benar dari yang salah. (Inilah pohon pengetahuan dari yang baik dan
yang  jahat).  Putusan  ini  sungguh  sama  sekali  merubah  hubungan
diantara Allah dan umatNya. Persekutuan hilang, biarpun kekuasaan ini
-masih ada dalam asasnya dan dalam maksud Allah, tetapi kekuasaan
itu tidak dapat diadakan lagi karena manusia tidak dapat berhubungan/
telah memisahkan diri dari sumber kekuasaan itu. 
Karena itu, Allah tidak berbicara lagi sebagai teman. Dia mulai berbi-

cara secara sederhana seperti kepada anak yang taat: "Dengarlah Aku,
taatlah  kepadaKu,  dan  Aku  akan  melakukan  apa  yang  tepat.  Kalau
kamu melakukan apa yang baik,  kamu akan beruntung dan menjadi
sehat dan bahagia, kamu akan mendapat cengkeraman diatas kekua-
saan yang hilang itu, karena Aku akan berperang bagimu.
Tetapi  Aku  tidak  dapat  mengijinkan  kamu  untuk  memakai  kuasaKu

yang  tak  terbatas  untuk  melawan  Aku  atau  untuk  melawan  satu
dengan yang lain,  jadi  kalau  kamu mengabaikan  Aku,  kuasaKu akan
meninggalkan  kamu.  Kamu  tak  akan  mendapat  kekuatan  dihadapan
musu2mu, atau dihadapan kemiskinan, penyakit, dan kebingungan.
Lalu  segala  janji  Allah  ditetapkan  kadarnya  -  dan  syaratnya,  Allah

berkata:  "Jika kamu akan mentaati Aku dan perintahKu, jikalau kamu
akan merajakan Aku, maka Aku akan menepati janjiKu".
Sejarah  bangsa  Jahudi  ialah  ceritera  mengenai  kegagalan  manusia

untuk mengikuti hukum Torat Allah atau sedikitnya untuk dengar2an
akan Dia. Manusia - tidak belajar dengan baik dari waktu yang lang-
sung, maupun dari sejarah. Karena itu manusia telah kehilangan segala
kekuasaan yang diperuntukkan bagi mereka oleh Allah.
Dan sejak manusia kehilangan kekuasaan mereka, kekuasaan itu dire-

but  oleh  iblis,  yaitu  penghulu  dunia.  Manusia  dengan  kekuatannya
sendiri  lebih  lemah  daripada  kekuatan  alam  (yang  diciptakan  untuk
dikuasai  oleh mereka).  Mereka lebih lemah daripada bibit2 penyakit
yang menyebabkan penyakit dan kematian. Mereka juga lebih lemah
dari malaikat, termasuk setan dan tentaranya. Mereka juga lebih lemah
dari percobaan sehari-hari.
Tetapi janji2 Allah masih teguh. Bilamana seseorang mencari janji2 itu,

mereka mendapat Allah setia. Bilamana-pun janji2 itu diterima, keme-



nangan - yang mulia mengikut. Tetapi biasanya manusia mengabaikan
janji2 itu dan karena itu mereka gagal untuk menerima hasil dari janji2
itu.
 

JANJI-JANJI DAN JANJI YANG BESAR.
Pada akhirnya Allah  tidak  sudi  menyia-nyiakan janjiNya,  selanjutnya

memperbaharui JanjiNya dengan janji yang baru/besar. Janji itu ialah
turunnya seorang Mesias.
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IX. Doa Peperangan

 
Pada permulaan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada didunia,

Dia  menciptakan  bintang2  dan  planet2,  rumput,  pohon2,  binatang2
dan  semesta  Alam.  Akhirnya  Dia  menciptakan  dua  macam  ciptaan
rohani yaitu malaikat dan manusia. Semua ciptaan ini dijadikan dalam
suatu  aturan  yang  indah.  Malaikat  itu  mengelilingi  TAKHTA  Allah
disurga dan memuji Dia siang dan malam. Adam dan Hawa ber jalan2
dalam  taman  yang  didirikan  oleh  Allah,  kepada  manusia  diberikan
kekuasaan  atas  segala  sesuatu  yang  ada  didunia  ini.  Sesuai  dengan
aturan Allah, seluruh dunia memuliakan namaNya dan memuji  serta
takluk kepadaNya. Allah sendiri adalah Raja dan Tuhan. Semua dikuasai
oleh Dia. Manusia sesuai  dengan rencana Allah, memakai kekuasaan
Allah didunia dengan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah.
 
I. PEMBERONTAKAN DALAM CIPTAAN ALLAH.
1. Yesaya 14:12-14; Wahyu 12:7-12.

Dua ayat  ini  menjelaskan permulaan kejatuhan setan  melalui  ke-
sombongan dalam hatinya. Ia akan mendirikan takhtanya mengatasi
bintang2  Allah,  akhirnya  disurga  terjadi  peperangan  antara  setan
dan malaikat2nya dengan - Mikhail juga dengan malaikat2nya, pepe-
rangan ini cukup hebat, akhirnya setan dan pengikutnya kalah dan
jatuh kebumi dan mempunyai kuasa untuk mengalahkan bangsa2.

2. Roma I.
Karena  jatuhnya  setan  kebumi,  manusia  menjadi  sasaran.  Setan
mulai  menggoda  manusia  yang  pertama  ditaman  Firdaus  yaitu
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dengan ketidak taatan, kwalitas
manusia  akhirnya  sama  dengan  burung2  diudara  bahkan  sama
dengan binatang2 yang berkaki empat. Baik - tingkatannya maupun
perbuatannya (peta yang sudah rusak). Allah menyerahkan keingin-
an mereka menjadi cemar, hawa nafsu yang menaklukkan, perkara
yang wajar manjadi tidak wajar dalam pergaulan sex, jahat, serakah,
benci,  perseteruan,  tidak  setia,  pemfitnah,  pengumpat,  dengki,
jengkel, pemarah, sakit penyakit kelemahan tubuh.



"Semua manusia telah berdosa dan kurang kemuliaan Allah." Roma
3:23. Akhirnya manusia terpisah - dari Allah. Bahkan Firman Tuhan
berkata: "UPAH DOSA ITU MAUT" ...... (Roma 6:23).

3. ROMA 8:20-23.
"Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia2an bukan
oleh  kehendaknya  sendiri,  tetapi  oleh  kehendak  Dia,  yang  telah
menaklukkannya,  tetapi  dalam pengharapan,  karena  makhluk  itu
sendiri  juga akan dimerdekakan dari  perbudakan kebinasaan dan
masuk kedalam kemerdekaan kemuliaan Anak2 Allah." Semua mak-
hluk dan kita yang sudah menerima karunia Sulung Roh, mengeluh
dalam  hati  menantikan  pengangkatan  Anak2  Allah  dinyatakan.
Dengan penyaliban Yesus dikayu salib, semua kesia2an ditiadakan.
"Karena  itu  marilah  kita  -  menghadap  Allah  dengan  hati  nurani
yang murni - dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita
telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah
dibasuh dengan air yang murni." Ibrani 10:22.

4. Peperangan ini merupakan peperangan pergumulan, dimana kenya-
taan kemenangan ini  tetap kita kerjakan dengan takut dan gentar
dan juga keselamatan kita. (Pilipi 2:12).

5.  Kita  mengerjakan  keselamatan  ini  bukan  karena  kekuatan  kita.
Epesus 2:1. Tetapi oleh kasih karunia oleh sebab iman. Epesus 2:8-9.

6. Epesus 2:1 dst; II Roma 7:1 dst.
Nasehat Paulus kepada sidang Jemaat Epesus. Diantara mereka ada
yang  memegahkan  diri  /  sombong  dalam  kenyataan  pertobatan.
Sama halnya di Roma Apa yang dibenci; justru itu yang dilakukan /
diperbuat. (Roma 7:15, 19). Ini merupakan kenyataan sifat2 musuh
yang ada dalam diri manusia.

 
II. KENYATAAN SIFAT MUSUH.
II Korintus 10:4-10.
ay.4. Kesombongan, kebanggaan manusia dalam Umat Kristen yang 

belum bertobat (2 macam Kristen) yaitu Kristen sungguhan dan 
Kristen KTP, dan, orang kafir. Ini yang dibangun merupakan benteng 
yang kuat/sifat2 dari dalam kita sendiri.



ayat 5.A. Siasat (pembicaraan orang) yang berbentuk gossip2 (desas-
desus) keangkuhan, menentang jalan pengenalan akan Allah.

ayat 5.B. Fikiran kita yang sering terpengaruh, gossip2 harus ditawan
ditaklukkan kepada Kristus. Angan2 yang sia2, yang najis, yang jahat
harus ditawan diserahkan kepada Kristus.

ayat  6. Menghukum  setiap  kedurhakaan.  Segala  macam  -  durhaka
didalam jiwa harus stop tidak boleh berjalan lagi.

 
III. KENYATAAN SIFAT2 SENJATA ALLAH.
Jikalau kita memihak Allah, maka Allah akan memberikan senjata2Nya.
SENJATA-SENJATA YANG DI BERIKAN KEPADA KITA. EPESUS 6:10-18.
 
a. IKAT PINGGANG KEBENARAN.

Yesaya 11:5= Setia dan benar = harus sama dengan ikat pinggang.
Yermia 13:11= Melekat dipinggang, sama dengan Israil melekat pada
Allah. 
Maksud kedua ayat2 tersebut ialah: Hidup kita, harus melekat den-
gan kebenaran Allah. Kita tidak boleh lepas, dari kebenaran Allah. 
Didalam Kebenaran Allah ada 4 janji yaitu:

1. dipilih sebagai umat.
2. ternama.
3. terpuji dan.
4. terhormat.

"Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan
membuat jalanku rata." (Mazmur 18:33).

 
b. BERBAJU ZIRAH KEADILAN.

Yesaya 59:17. Dalam melayani orang kita tidak boleh pilih kasih /
pandang bulu.  Tidak  boleh melihat  si  itu  orang kecil  sianu orang
"besar". Jadi harus merata. (Imamat 19:15). Tidak boleh memutar
balikkan keadilan. (Imamat 15 16:19).

 
c. KAKI BERKASUTKAN INJIL DAMAI SEJAHTERA.



Perjalanan  /  langkah2  kita  harus  mendatangkan  damai  sejahtera
bagi orang lain. Langkah hidup kita harus Tuhan lah yang mengatur,
jangan  melangkah  dengan  se  enaknya.  Pelayanan  kitapun  harus
sesuai dengan Kebenaran Injil. "Jangan menyimpang ke kiri atau ke
kanan, jauhkan diri dari ke jahatan." Amsal 4:27.
Dalam  pekabaran  Injil  pun  kita  harus  senang:  Paulus  berkata:
"Memberitakan Injil, baik masa senang ataupun tidak harus dilak-
ukan ..." (1 Timotius 4:2).
"Alangkah indahnya kelihatan dari puncak bukit bukit kedatangan
PEMBAWA  BERITA  yang  mengabarkan  BERITA  DAMAI,  yang
mengabarkan BERITA SELAMAT dan berkata kepada Sion: ALLAHMU
ITU RAJA." Yesaya 52:7.

 
d. PERISAI YAITU IMAN.

Didalam segala godaan iblis yang datang membimbangkan hati kita,
maka kita harus tetap percaya dengan apa yang dikatakan ALLAH.
Pada umumnya manusia dan khususnya muda / mudi,  sering kali
putus asa lalu bunuh diri.  Ini seringkali terjadi karena jikalau orang
tersebut misalnya "PATAH HATI" atau PUTUS CINTA, lalu iblis membi-
sikkan kata2 kepadanya; "KAMU TIDAK LAKU LAGI", KASIHAN KAMU,
TIDAK ADA LAGI  ORANG YANG SEPERTI  DIA",  lalu orang tersebut
menangisdan kemudian ambil  tali lalu bunuh diri.  Ini  korban iblis
dan  memang begitulah  kesukaannya;  membisikkan  kata2  yang
membuat hati sedih, sakit dan putus asa.
Saudara, kita harus mempercayai janji2 Allah: Tuhan berkata: "AKU
SE  KALI  KALI  TIDAK  AKAN  MENINGGALKAN ENGKAU."  (IBRANI
13:5b).
Jikalau kita menemukan "jalan  buntu", Tuhan akan memberi jalan
keluarnya,  baik  itu  persoalan  yang tingginya  segunung  sekalipun,
Tuhan itu akan tetap setia kepada kita, oleh karena itu, kita tidak
perlu  "hidup"  dengan  kata2  Iblis.  Pergunakan lah  Iman  didalam
menghadapi segala masaalah dan serahkan dirimu sepenuhnya dan
percayailah janjiNya, maka saudara akan terpelihara.
Tuhan adalah penolong / perisai kita. Mazmur 33:20. Allah adalah



Kubu dan Keselamatan. Maz.18:3, 31. "Dia yang didalam kamu ter-
lebih besar daripada dia yang ada didalam dunia ini." (1 Yahya 4:4).
"Iman yang mengalahkan dunia ... " 1 Yah. 5:4).

 
e. KETOPONG KESELAMATAN.

Ketopong letaknya dikepala  khusus  untuk  melindungi otak.  Otak/
pikiran kita harus diisi dengan kebenaran Allah dan pikiran duniawi
harus dibuang dari kehidupan kita.
"Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." (1 Kar. 2:16).
Apabila  kita  mengisi  kepikiran  kita  dengan  KASAD atau  PIKIRAN
Kristus,  maka apapun yang terjadi, kita tidak dapat diGOYAHKAN.
Oleh  karena  itu  milikilah  PIKIRAN  KRISTUS  DALAM  KEHIDUPAN
SAUDARA.

 
f. PEDANG ROH YAITU FIRMAN ALLAH.

Senjata  kita  untuk  melawan  segala  kepalsuan  yang dibuat  oleh
manusia ataupun Iblis.
Untuk mengetahui mana yang palsu ialah apabila kita sudah menge-
tahui mana yang asli yaitu apabila Firman Allah yaitu sebagai ped-
ang Roh dalam kehidupan kita, telah kita siapkan dalam kehidupan
kita.
"Segala tulisan yang di  Ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar,  untuk  menyatakan kesalahan,  untuk  memperbaiki
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." 2 Tim. 3:16.
Yohanes 1:1-3. 

• Firman Allah adalah Allah sendiri.
• Membaca firman adalah mendengar suara Allah sendiri.

 
g. BERDOA DALAM ROH.

Doa ini adalah merupakan percakapan dengan Tuhan. Doa adalah
merupakan nafas hidup. Berdoa berarti mengandalkan kekuatan /
pertolongan Tuhan. Berdoa, berarti mempercayai bahwa Allah akan
berperang ganti kita.



Berdoa berarti masuk dalam DEWAN MUSYAWARAH ALLAH. (Yermia
23:18). Dengar2an SUARA TUHAN. Dalam doa timbul:

• Iman.
• Wahyu baru.
• Tuhan menyatakan maksudNya.

Nah ke tujuh (7) senjata inilah yang membuat kita kuat dan dapat
bertahan terhadap semua musuh.

 
HAMBA HAMBA TUHAN DALA  M   DOA PERGUMULAN.
CONTOH2NYA.
1.  Ibrahim bergumul  untuk  keselamatan  Lut  (Sodom dan  Gomora).

Kejadian. 18:16-33.
2. Yakub bergumul untuk bertemu dengan Esau. Kejadian 32:22-3l.
3. Musa bergumul  dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Kel.

17:10, 13.
4.  Nehemia  bergumul  untuk  pembangunan  Tembok  Yerusalem.

NEHEMIA 1:3-7.
5.  Yehezkiel  menanggung Umat Israel  khususnya tentang kota Yeru-

salem. Yehezkiel 4:4, 14-15.
6. Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Lukas 22:41-44.
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X. Doa Puasa

 
"Serukanlah  kuat-kuat,  janganlah  tahan-tahan. Nyaringkanlah  suar-

amu  bagaikan  sangkakala, beritahukanlah  kepada  umatKu  pelang-
garan  mereka,  dan  kepada  kaum  keturunan  Yakub  dosa  mereka.
Memang setiap hari mereka mencari Aku, dan suka untuk mengenal
segala JalanKu. Seperti bangsa yang melakukan yang benardan yang
tidak  meninggalkan  hukum  Allahnya.  Mereka  menanyakan  Aku
tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat mengha-
dap  Allah, tanyanya:  Mengapa  kami  berpuasa  dan  Engkau tidak
memperhatikannya  juga?  Mengapa  kami  merendahkan  diri  dan
Engkau tidak mengindahkannya? Sesungguhnya, pada hari  puasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak semua
buruhmu.  Sesungguhnya,  kamu  berpuasa sambil  berbantah  dan
berkelahi  serta  memukul  tinju  dengan  tidak  semena-mena.  Dengan
caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan di dengar di
tempat tinggi". Yesaya 58:1-4.
 
Doa puasa yang tidak didengar / tidak benar karena:

1. Menyiksa     /     mempersakiti diri.
Disepanjang pengetahuan zaman, juga di segala suku disemua bangsa,

baik  dimasa  lampau  dan  sekarang  ini mengenal  dan  mengerti  arti
menyangkal / menyakiti diri. Hanya saja memakai cara yang bermacam-
macam.  Kalau  di  India  misalnya,  dengan cara  tidur  diatas  paku dan
menusuk-nusuk diri dengan benda tajam; di Jawa dengan bertapa di
gunung-gunung dan didalam gua-gua; di Irian dengan menggantungkan
diri dengan tali atau berdiri diatas panggung yang tinggi sekaIi di hutan,
sedangkan di tempat lain dengan jalan tidak makan daging dan lain-
lain.
Mereka mempunyai  cara tersendiri,  meskipun tak ada yang menga-

jarkan dan tidak ada kitab suci maupun nabi-nabi. 
Apakah Tuhan berkenan dengan penyiksaan diri seperti diatas?
Pada waktu 400 nabi-nabi Baal berdoa dan menyiksa diri supaya api



turun dari langit ... langit-pun seolah-olah berubah menjadi tembaga,
sehingga tak  ada  lobang  sedikitpun untuk  jalannya  api  turun apa
sebabnya api tidak turun? Sebab Tuhannya palsu, hidupnya tidak benar
dan senantiasa ingin  menuruti keinginan tubuhnya saja,  hal  ini  bisa
dilihat sebab 400 nabi-nabi itu gemuk-gemuk, mungkin seperti babi.
Pada waktu Elifas, Bildad dan Sofar, sahabat Ayub, mereka melakukan

bela sungkawa dengan jalan;
a. Mengoyak jubahnya.
b. Menabur abu diatas ke palanya.
c. Duduk di tanah selama 7 hari 7 malam.

Tapi sayang seribu kali sayang, bela sungkawa-tidak berkenan kepada
Tuhan.  Apa sebabnya? Sebab ketiga sahabat  Ayub ini,  tidak  berkata
benar tentang Tuhan. Akibatnya, menimbulkan orang-orang ini mem-
punyai kebenaran yang palsu. Kebenaran yang palsu berarti tidak jujur
kepada Allah dan kepada sesama.
Sekarang kembali kepada umat Israel (sebagai) umat pilihan di bumi.

Mereka  berjerih  payah  didalam  berpuasa,  akan  tetapi  Tuhan  tidak
menjawab / memperhatikan mereka. Apa sebab? Kesimpulannya ialah:
Israel  mempunyai  kesalehan  yang  palsu  kepada  Tuhan.  Orang  yang
saleh senantiasa mengalah / lembut hati dalam pergaulannya, sekali-
pun menghadapi perbantahan / perkelahian. Contohnya, Musa senan-
tiasa  berpaut  kepada  Tuhan,  meskipun  dihujat,  diolok-2  disabotase
oleh  umat  Israel,  bahkan  dikata-katai  oleh  saudara  yang  didalam
"selimut"  yaitu  Harun  dan  Miryam.  Kebalikannya  dengan  keadaan
Israel.  Pada waktu itu,  mereka tidak mempunyai  kesalehan / kelem-
butan  kepada  Tuhan  sekalipun  bangsa  Israel  sering  datang  kepada
Tuhan untuk berdoa ber ulang2 kali dan mungkin lebih dari 10 kali.
Paulus  mengatakan;  "Percuma  kamu  menyiksa  dirimu,  tetapi  yang

kamu peroleh hanyalah sia2 belaka".
Sekarang, bagaimana dengan saudara pembaca sebelum banyak mela-

kukan sesuatu untuk Tuhan pada saat ini? Tentunya sudah tak asing lagi
bagi saudara untuk berdoa dan berpuasa. Tetapi ingat, ada kah keben-
aran yang palsu seperti bangsa Israel yang tertera dalam kitab Yesaya
ini? Kalau masih ada . . . . . . stop dulu. Saudara harus membereskan



dengan Bapa di Surga serta minta ampun terlebih dahulu. Kalau sudah .
. . . . . teruskan puasamu, bahkan penginjilanmu dengan gigih. Sebab
tanpa kebersihan dari perkara-perkara tersebut diatas, maka kuasamu
hanya merupakan penyiksaan diri saja. (bacalah: 1 Raja-raja 18:20-31;
Ayub 2:11-13; 42:7-8; Yesaya 58:2-3).
 
2. Memuaskan hawa nafsu. (sibuk memikirkan persoalan sendiri).
Siapakah  yang  memberi  kita  daging  mentimun,  semangka,  bawang

prei,  bawang; merah dan bawang putih?" Demikianlah kata tangisan
orang  Israel  yang  seperti  anak  kecil:  Sangat  disesalkan  sekali  sebab
orang  Israel  tiada  tahu  mengapa  harus  menyeberang  laut  Kolsom,
bangsa Israel tidak tahu mengapa juga mereka harus membuat kemah
sembahyang, dan tidak tahu juga apa artinya hari sabat yang sebenar-
nya, puasa, menyucikan diri dan lain lain.
Tuhan  mendengar  tangisan  mereka  yang  meminta  daging,  hingga

mengirim beribu-ribu kilogram dan kalau kita perhitungkan lebih dari
2.000 ton daging. Bukankah ini perkara yang luar biasa? Israel terlalu
rakus dan berhawa nafsu waktu makan daging itu, hingga keluar ulat-
ulat daging dari hidungnya; oleh sebab itulah Israel dihukum Tuhan di
Kibrot Taawa dengan kebinasaan.
Gehazi  bujang  Elisa  berkata:  "Aduh  bertahun  tahun  aku  ikut  Eiisa,

tetapi tidak pernah merasa enak sebab tak punya baju cukup dan uang
cukup, juga makanpun tidak teratur jamnya, apalagi untuk punya cincin
atau barang2 lain dari emas. Sangat sukar".
Kasihan sekali Gehazi ini kalau kita pikir. Sebab sudah menjadi hamba

Tuhan dalam mengikuti Elisa, tetapi masih menyembunyikan telur ular
naga didalam hatinya. Akhirnya setelah Naaman, panglima raja Aram
yang disembuhkan dari  penyakit kusta itu mau memberikan barang-
barang  yang  berharga  kepada  nabi  Elisa  dan  Elisa  menolak  serta
berkata: "Bodoh sekali tuanku Elisa ini . . . . . baiklah aku sendiri akan
mengejar dari belakang". (Maksudnya ia akan menipu Naaman kalau
sudah pulang). Gehasi berhasil menipu Naaman atas nama nabi Elisa,
tuannya itu. Tetapi mata Tuhan melawan orang pendusta, sehingga -
menghukum setimpal dengan perbuatannya. Saudara dapat mengam-



bil  contoh  juga  bagaimana  kehidupan  Imam  Eli,  Saul,  Rehabeam,
Yoyakhim.  Yudas  Iskariot,  dll.  Inilah  saatnya  bagi  pengerja  Tuhan:
Uskup,  Pendeta  pengerja,  penginjil,  dan  kaum  awam  /  umat  untuk
meninggalkan  hawa  nafsu  dan  persoalan-persoalannya-sendiri  yang
dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Ingat, jangan sampai kita tukar-
kan Tuhan dengan ikan ayam, bawang merah atau bawang putih dll
(perkara-perkara jasmani).
Tuhan Yesus bersabda: "Barang siapa yang tidak memikul salibNya dan

mengikut Aku, ia tidak Iayak bagiKu". Jikalau saudara pembaca tidak
menyangkal diri, hawa nafsu dan persoalan-persoalan kita berarti doa
atau  puasa  kita  tidak  didengar  oleh  Tuhan.  Dengan  demikian  juga
merupakan kegagalan pelayanan / penginjilan saudara pada saat ini.
(Bacalah Bilangan 11:13-35; 2 Raja-raja 5:1-27; Matius 10:38).
 
3. Hendak berbantah2, berkelahi dan bergocoh-gocoh dengan 

amarah.
Hal  yang  ke  tiga  inipun tidak  jauh  penguraiannya  dengan  hal  yang

pertama dan yang kedua. Hanya kami umpamakan hal yang pertama
ialah  penyakit  kanker  -  yang  permulaan  dan  kedua  ialah  penyakit
kanker tersebut mulai berkembang; sedangkan yang terakhir penyakit
tersebut menghebat, sehingga pecah dan menular. Sebab tiada penya-
kit yang hebat tanpa adanya kuman2 penyakit; demikian juga tak ada
perkelahian dan ber-gocoh2 tanpa adanya perbantahan dan kebencian.
Kristus sendiri telah memberikan perumpamaan dalam Matius 24:45-

51. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya: "Tuanku tidak datang . . .
", lalu ia memukul hamba2 yang lain dan makan minum bersama pem-
abuk2. Akhirnya tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disang-
kanya dan pada saat . . . . yang tidak diketahuinya dan akan membunuh
dia serta membuat senasib dengan orang2 munafik itu. Disanalah akan
terdapat ratapan dan kertak gigi.
Alkisah,  suatu hari  seorang pesuruh naik  kuda untuk mengantarkan

pesanan tuannya ke suatu daerah yang agak jauh yaitu di tepi gunung
Agung,  setelah kuda tersebut  lari berpuluh-puluh kilometer dan akan
sampai ditempat tujuan, maka kuda itu berhenti dan diam, oleh karena



kuda itu kehausan. Tetapi pesuruh yang menunggang kuda itu mulai
mencambuk seraya berkata "Cepat,  kita sudah hampir sampai".  Oleh
sebab terlalu hausnya maka kuda itu berhenti dan diam. Pesuruh itu
lebih  marah  serta  mencambuk  dengan sekuat  tenaga  sehingga  ia
sendiri  jatuh dari kuda itu.  Semakin jatuh,  semakin murkalah ia dan
memukul  lagi  dengan  tongkat  besi  yang  ada  ditangannya, sehingga
buta-lah kuda tersebut.
Setelah  hal  itu  kedengaran  kepada  tuannya,  maka berkata:  Engkau

telah bersalah dalam 3 hal. yaitu tidak menyampaikan pesanan, tidak
memberi  minum kepada kuda (padahal  membawa air  minum untuk
diri-nya sendiri) dan memukul  kuda sampai buta. Maka tuannya yang
mempunyai kuda tersebut murka dan menyamakan pesuruh itu seperti
kuda kesayangannya - yang telah buta itu.
Pernahkah saudara menyakiti, menipu, benci, iri hati pada temanmu?

Ataukah pernah saudara tidak menyampaikan pesanan / titipan uang
atau bantuan kepada murid2 saudara?
Jaksa Agung yang besar (Tuhan Yesus Kristus) -- bersabda: "Sebab itu,

jika  engkau  mempersembahkan, korban / persembahanmu  diatas
mezbah dan, engkau ingat sesuatu yang ada didalam hati saudaramu
terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu didepan mezbah itu
dan pergilah berdamai dengan  lawanmu, selama engkau ber sama2
dengan dia di tengah jalan, . . . .  . sesungguhnya engkau tidak akan
keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas."
(Matius 5:23-26).
Perbantahan,  perkelahian,  ber gocoh2 adalah hal yang tidak disukai

oleh Allah, bahkan sepanjang - sejarah Alkitab, Allah tidak berkenan
akan perkara2 tersebut. Miryam dan Harun dipakai  Tuhan  luar biasa
dalam pekerjaannya, tetapi Tuhan tidak segan2 memberi sakit kusta,
karena  perbantahannya  dengan  Musa. Ratu  Wasti  adalah  ratu  yang
tercantik  diseluruh kerajaan  Ahasyweros  dan  raja  tidak  segan2
memecat dan menceraikan sebagai ratu / istri sebab membantah.
Oleh sebab itu, biarlah kita mau rendah hati menerima teguran2 dari

Firman Allah melalui pelajaran ini. Bukankah Daud, taruk Isai itu telah
mendapat berkat sebab dia merendahkan diri didalam pergumulannya



mencari Allah? Bahkan dia pun paling rendah hati didalam menerima
templakan dari nabi Natan dan juga kutukan Simei.  Mari kita berdoa:
"Bapa  kami yang  disurga,  lepaskanlah  kami  dari  setiap  jerat yang
mengikat  kami,  supaya  kami  dapat  memandang  WajahMu. Tuhan,
kami ingin menjadi alatMu supaya dapat memenangkan jiwa2 disetiap
saat. Amin ..."
 
Yesaya 58:5-7:  Doa puasa  yang  benar  /  didengar Tuhan (inti  puasa

yang benar).

1. Membuka be  l  enggu ke  l  a  l  iman (merendahkan diri dihadapan     Tuhan) 
dan me  l  epaskan tali kuk  .

Kalau  secara  sepintas  lalu  kita  memeriksa  kelaliman (wickedness)
pikiran  kita,  teringat  15  pekok kejahatan  yang  terletak  pada  bagian
yang terbawah bersama si iblis tua itu. Galatia 5:19.
Tetapi  diatas  fundasi2  kejahatan tadi,  dibangun pula tembok2 keja-

hatan  yang terdapat  dalam Yesaya 58:5,  yang  merupakan  kelaliman
yang lebih halus, adapun tembok kejahatan tersebut adalah:
a. Merendahkan diri dan menundukkan kepala, tetapi kepala seperti

gelagah. Apa artinya ini? Tahukah saudara akan gelagah? Gelagah
adalah semacam bunga rumput atau bunga tebu yang menonjol ke
atas. Dahulu  muda  sekarang  sudah  beruban, tetapi tidak  pernah
terlihat, gelagah itu menundukkan-kepala. Jadi disini kesimpulannya
adalah  merupakan kerendahan  hati  yang  palsu  yang  berarti
sombong atau ke pura2an, omong kosong.

b.  Membentangkan kain karung sebagai  lapik  tidur. Kalau membuat
rumah dengan fondasi yang miring-pada permulaannya, maka kela-
njutannya akan menjadi rumah termiring dan roboh. Demikian juga
doa puasa kita yang dimulai dengan ke-pura2 an, dan kesombongan
sebagai fondasinya, maka kelanjutannya akan merupakan kegagalan
yang total. Ini tembok yang sering menghalangi kita. Dengan hilang-
nya tembok-tembok  ini  berarti  membuka /  membuang  belenggu
kelaliman.  Sudahkah  saudara  membuka belenggu  kelaliman  ini?
Bukalah sekarang dan bebaskanlah dengan Tuhan. Sebab beginilah
Firman Tuhan: "Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus,



tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati serta
untuk  menghidupkan  semangat  yang  rendah  hati." Kelepasan  ini
adalah untuk saudara masing-masing.

 
2. Memerdekakan orang yang teraniaya dan   m  ematahkankuk.
Kalau  saudara  sudah  ada kekuasaan atas  rumah  - penjara,  barulah

saudara dapat melepaskan orang-orang yang terpenjara. Demikianlah
juga  kalau  kita sudah  merdeka  oleh  Kristus,  dan  Roh  kudus  sudah
memenuhi saudara,  barulah  saudara  dapat  melepaskan  orang yang
teraniaya dan mematahkan kuk orang lain.
"Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku,  Ia

telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang2
yang  remuk  hati,  untuk  memberitakan  pembebasan  kepada  orang
tawanan dan kepada orang2 yang terkurung dalam penjara dan untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan" Yesaya 61:1-2.
 
3. Memecahkan roti bagi orang yang lapar.
Hukum  iman  rohani  sangat  berlawanan  dengan  hukum  dunia  yang

mana hukuman dunia membutuhkan fakta yang nyata dari akal, tetapi
hukum rohani selalu diatas kenyataan / fakta.
Contoh:

•  Janda di  Sarfat  seharusnya mati  (kalau menurut  hukum dunia)
dalam  hal  memberikan  gandum  /  roti  dan  minyak  kepada  Elia,
tetapi terbukti - bahkan dia hidup sampai tiga tahun lagi.
•  5  Ketul  roti  dan  2  ekor  ikan  yang  dibawa  oleh  anak  kecil  itu
seharusnya tak mencukupi untuk 5,000 orang. Tetapi oleh karena di
pecah2 kan oleh Yesus, maka semua kenyang dan masih tersisa 12
keran jang. (Demikian juga 7 ketul roti itu dan beberapa ikan kecil
itu .... Markus 8:1-10.

 
SEKARANG:
a.  Pecahkan roti  /  Firman Allah (Injil)  yang ada padamu itu kepada

orang yang tersesat dan lapar.



b. Salurkanlah apa yang kamu miliki kepada orang - yang kekurangan
sesuai dengan suara / kehendak Tuhan. Ada yang menyebar harta,
tetapi  bertambah  kaya,  ada  yang  menghemat  secaraluar  biasa
namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi
kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Siapa
menahan  gandum  ia  dikutuki  orang,  tetapi  berkat  turun  diatas
kepala orang yang menjual - gandum. Yang paling menyolok ialah
bagaimana orang orang Kristen yang pertama hidup di Yerusalem,
dimana  senantiasa  ada  persekutuan  dan  memecahkan  roti  serta
segala milik dipunyainya bersama-sama.
Renungkan . . . . . . . renungkan!!!! (Baca Amsal Solaiman 11:24-26;

Kisah Rasul 2:41; 1 Raja 17:7-24; 1 Korintus 9:6-7)
 

4.  Memberi  tumpangan  bagi  orang  miskin  yang  tidak  mempunyai
rumah.

Suka memberi  tumpangan adalah sesuatu yang di  sukai  oleh Tunan
dan membawa berkat. Contohnya:

• Ibrahim diberkati oleh karena memberi tumpangan kepada Tuhan.
• Lut dilepaskan dari bahaya karena ia menerima malaikat Tuhan.
• Rahab dihidupi karena ia menerima dan menyembunyikan ke dua

orang pengintai.
• Janda Sarfat diberkati dalam hal menerima nabi Elia.
•  Perempuan Sunem mendapat pertolongan dalam hal menerima

nabi Elisa.
•  Marta, Maryam diampuni dan disembuhkan, di berkati dan dihi-

dupkan karena menyambut Tuhan dengan senang hati.
• Zakheus diberkati dalam hal menerima Tuhan Yesus dalam rumah-

nya.
"Barang siapa yang menyambut anak kecil seperti ini, atas namaKu, ia

menyambut Aku." Markus 9:27.
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang

yang paling hina ini, maka kamu telah melakukan untuk Aku. (Matius
25:40).
 



5.  Memberi pakaian kepada orang-orang yang bertelanjang dan tidak
menyembunyikan diri dari saudara.

Berapa banyak jumlahnya orang yang tidak mempunyai pakaian? Kami
menjawab . . . . . . masih ber juta2. Tidak usah jauh2, diantara suku2
yang ada di Indonesia ini pun, masih banyak orang yang tidak mem-
punyai pakaian. Misalnya saja suku Kubu Di Sumatra Selatan, suku 2
terasing di hutan-hutan Irian Jaya, suku Punan di Kalimantan, juga di
India, di Bangladesh dan ditempat lain2nya. Pernahkah saudara pem-
baca  mengirimkan  pakaian2mu  kepada  orang2  yang  semacam  itu?
(Ingat  suratan  Yakobus:  "Apakah  gunanya  saudara2ku,  jika  seorang
mengatakan bahwa ia mempunyai iman, pada hal ia tidak mempunyai
perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Yak. 2:14).
Tetapi  dihadapan  mata  Tuhan  masih  beratus-ratus  juta  yang  tiada

"berpakaian" kemuliaan dan kebenaran Allah, alangkah sedihnya hati
Tuhan. Apakah saudara2 hanya memejamkan mata untuk saudara2mu
serta pura. 2 tidak tahu? 
Didalam Alkitab  ditunjukkan beberapa contoh hamba-hamba Tuhan

yang berdoa dan puasa.
1. Musa berpuasa selama 40 hari. Kel. 24:17,18.
2. Elia berpuasa selama 40 hari. 1 Raja 2 19.
3. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Matius 4:2, Lukas 4:2.
4. Daniel berpuasa selama 21 hari. Daniel 10:1-2.
5. Daud berpuasa selama 7 hari. 2 Samuil 12.
6. Bangsa Israel berpuasa 1 hari. Bilangan 29:7.
7. Esther berpuasa selama 3 malam. Ester 4:1-16.
8. Jemaat mula-mula berpuasa 3 hari. Kis. Rasul 13:2.
9. Rasul Paulus berdoa 3 hari. Kisah Rasul 9:9.
10. Dan lain-lain.
 
Akibat dari doa puasa (Yesaya 60:1-3).
1. Tuhan menerbitkan terangNya seperti fajar kepada kita.
2.  Melayani  semua orang bahkan raja2 dengan terang kebenaran

Tuhan.
3, Kemuliaan Tuhan menyaluti kita.



"Itulah sebabnya dikatakan;  Bangunlah,  hai  kamu yang tidur dan
bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas
kamu." Epesus 5:14.
 
Doa puasa gunanya untuk:
1. Pada masa hukuman2 Allah (bertobat). Yoel 1:14, 2:12.
2. Orang banyak kena mala petaka. 2 Sam. 1:12.
3. Suatu masa kesusahan yang tertentu. Luk. 5:33-35.
4. Kesukaran2 orang lain. Mazmur 35:13-14; Dan.6:19.
5. Masa bahaya mendekat. Ester 4:16.
6. Pengutusan. Kisah Rasul 13:1-5.
7. Pemilihan ketua2 / hamba Tuhan. Kisah Rasul 14:23.
8. Mengusir setan. Matius 17:21.

Sudahkah saudara  mengambil  beban doa puasa  untuk  keselamatan
jiwa2 dan kebangunan rohani untuk umat Tuhan? Ingatlah, bahwa doa
puasa saudara dapat mengubah dunia ini,  sebab tiada perkara yang
mustahil bagi Yesus Tuhan mu. Amin.

Daftar Isi

 



 
XI. Perjamuan Kudus / Suci

 
Perjamuan  suci  /  perjamuan  kudus  ialah  suatu  bagian  kehidupan

beribadah kepada Tuhan, untuk lebih menyatu dengan Dia dalam cinta
kasih  yang lebih  akrab.  Karena dalam perjamuan Suci  tersebut,  kita
tidak  hanya  dipersatukan  dengan  Tuhan  saja,  tetapi  juga  dengan
orang2 Kristen lainnya. 
"Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap

berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid2-
Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah TubuhKu. Sesudah itu Ia
mengambil  cawan,  mengucap  syukur  lalu  memberikannya  kepada
mereka dan berkata: Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab
inilah  DarahKu,  darah  perjanjian,  yang  ditumpahkan  bagi  banyak
orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata kepadamu:
Mulai dari sekarang, Aku tidak akan minum lagi hasil pokok Anggur ini
sampai  pada  hari  Aku  meminumnya  yaitu  yang  baru,  ber  sama2
dengan kamu dalam Kerajaan BapaKU." Matius 26:26-29.
 
I.  LATAR BELAKANG PERJAMUAN SUCI DILIHAT DARI DALAM PERJAN-

JIAN LAMA.
1. Perjamuan suci diambil dari latar belakang hari raya Paskah (kisah

kelepasan umat Israel / keluar dari Mesir.). Pada waktu itu bangsa
Israel mengorbankan anak domba yang darahnya dioleskan dimuka
pintu  dan dagingnya  dimakan.  Juga dibuat  lapam fatir  dan  sayur
pahit. Setiap Tahun hal ini dilakukan untuk mengingat hari, kelepa-
san yang mereka alami dalam masa2 yang gelap pada waktu mereka
di negeri Mesir. Keluaran 12; Markus 14:12-16.

2. Meja perjamuan dalam Tabernakel Musa, Keluaran 25:23-30; Ima-
mat 24:5-9.

3. Abraham menerima roti dan Anggur untuk berkat dan keselamatan
dari Malkisedik Raja Salam. Kejadian 14:18-20.

 



II.  ADA  3  POKOK  YANG  PERLU  DIPERHATIKAN  DALAM  PERJAMUAN
SUCI.

1. Meja Tuhan 1 Korintus 10:21; 
"Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan
roh2  jahat.  Kamu  tidak  dapat  mendapat  bagian  bagian  dalam
Perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh2 jahat."
"Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku didalam
kerajaanKu dan kamu akan duduk diatas tahta untuk menghakimi
keduabelas suku Israel." Lukas 22:30.

2. ROTl, roti bukanlah roti yang kita pecahkan adalah Tubuh Kristus?
"Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan
syukur,  adalah  persekutuan  dengan  darah  Kristus?  Karena  roti
adalah satu, maka kita sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena
kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." 1 Korintus
10:16-17.
"Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya
dan memberikannya kepada mereka, katanya: Inilah TubuhKu yang
diserahkan  bagi  kamu;  perbuatlah  ini  menjadi  peringatan  akan
Aku." Lukas 22:19.
Jadi jelas sekali bahwa roti yang dipecah-pecahkan bukanlah maka-
nan  biasa,  tetapi  Tubuh  Kristus  yang  dibagi-bagikan.  1  Korintus
11:24.  Jadi  kita tidak makan roti  pada waktu perjamuan tersebut
diadakan, tetapi kita sedang makan Tubuh Kristus.

3. ANGGUR, 1 KORINTUS 10:16; Lukas 22:17-20.
Demikian juga cawan minuman yang berisi anggur itu bukan minu-
man  yang  biasa,  tetapi  darah  perjanjian  baru  yang  dicurahkan
kepada - kita sekalian. 1 Korintus 11:25.

 
III. TUJUAN PERJAMUAN SUCI ADALAH:
1. Memperingati akan kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus diatas

kayu salib. 1 Korintus 11:24.
2. Dipersekutukan didalam TubuhNya yang sudah dihancurkan. Tubuh

Kristus yang dipecah-pecahkan menjadi satu dalam kehidupan kita,



bahkan kita yang banyak dijadikan satu ketul roti. 1 Korintus 10:17.
3. Persekutuan didalam darahNya karena cawan hukuman yang seha-

rusnya kita yang menerimanya,  Kristus telah meminum habis  dan
meng-gantikan  cawan  kasih  yang  berisi  darah  perjanjian  baru.
Cawan ini juga bisa diartikan cawan sengsara yang melalui darahNya
yang tercurah memperdamaikan kita semua dengan diriNya. Kolose
1:20; 1 Korintus 10:16.

4. Mengalami kekuatan yang baru melalui makan dan minum Tubuh
Kristus  dan  darahNya,  bahkan  akan  menerima  kesembuhan  bagi
yang sakit, dan dibebaskan dari hukuman. 1 Korintus 11:30.

5. Membuka mata rohani kita untuk mengenal Dia yang lebih jelas.
Lukas 24:30-31.

6. Makan Tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, adalah makanan yang
sesungguhnya dan barang siapa yang makan serta  minum Tubuh
dan darah Tuhan,  akan menerima kehidupan yang kekal,  Yohanes
6:54-57.

7. Setiap kali kita minum darah Tuhan Yesus akan menerima kesucian,
dari  hati  nurani  yg.  sia-sia  dan  perbuatan-perbuatan  yang  jahat.
Ibrani 9:14.

 
IV. SYARAT UNTUK MENERIMA PERJAMUAN SUCI.
1.  Sudah  lahir  baru,  atau  sudah  mengalami  kehidupan  yang  baru

dalam Kristus, karena orang orang yang masih terikat dengan kuasa-
kuasa kegelapan (kehidupan gelap /  dosa)  tidak dapat  diperseku-
tukan dengan tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 10:21 dan 22.

2.  Harus  dapat  membedakan,  bahwa roti  itu  bukan makanan biasa
tetapi adalah Tubuh Kristus yang dengan demikian juga cawan minu-
man  itu  bukan  minuman  biasa,  tetapi  darah  Kristus.  1  Korintus
11:27-29.

3. Tidak dengan ragi yang lama, tidak pula dengan ragi keburukan dan
kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan
kebenaran. 1 Korintus 5:7-8.

4.  Mengikuti  dengan sungguh-sungguh (berpartisipasi)  dalam perja-



muan bersama-sama dengan Kristus. Lukas 22:14-15.
5. Menerima dengan iman. Ibrami 11:6; Roma 14:23.
6. Makan dan minum dengan mengucap syukur. Lukas 22:17.
7. Dengan ketekunan: serta kesetiaan. Kisah 2:46.
8. Menghayati korban Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 11:24-25, diatas

kayu salib.
9. Datang dalam kesatuan tubuhNya, jadi dengan rasa kesatuan dalam

tubuh Kristus. 1 Korintus 10:17.
 
V.  AKIBAT-AKIBAT  JIKA  KITA  TIDAK  MELAKUKAN  SESUAI  DENGAN

SYARAT-SYARAT DIATAS:
1. Berdosa terhadap Tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11:27.
2. Makan dan minum mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. 1

Korintus 11:29.
3. Mengalami kelemahan dan sakit penyakit, bahkan mati.  1  Korintus

11:30.
 
VI. BERAPA KALI DAPAT DILAKUKA  N   PERJAMUAN   SUCI   TERSE  B  UT?
1. Menurut P.L sampai kepada hukum Torat, dirayakan 1 tahun sekali

rada tiap-tiap hari raya Paskah. Lukas 22:7-13, dan Keluaran 12:18-
20.

2. Setiap hari, jemaat mula-mula mengadakan perjamuan suci. Kisah
Rasul 2:42-46. 

3. Seberapa banyak diadakan, jadi tidak ditentukan berapa kali dilak-
sanakannya, dikatakan seberapa banyak kali (terjemahan lama) dan
setiap kali (terjemahan baru) perbuatlah demikian menjadi pering-
atan akan daku. 1 Korintus 11:24-25.
Jadi kesimpulannya perjamuan suci dapat dilakukan sesuai dengan
pimpinan Tuhan yang ada pada waktu itu, tidak ada batasan yang
tertentu yang ditentukan oleh Firman Tuhan.

 
VII. SIAPA-SIAPA YANG DAPAT MELAYAN  I   PERJAMUAN S  UCI?
1. Imam-iman sesuai dengan peraturan Tabernakel.



2. Setiap kepala rumah tangga yang ada dalam keluarga sambil menje-
laskan  tujuan  Paskah ini  sesuai  dengan  latar  belakang  perayaan
Paskah. Keluaran 2S dan 12.

3.  Tuhan  Yesus  Kristus  pada  waktu  bersama-sama dengan  murid-
muridnya. Lukas 22:14.

4.  Rasul-rasul,  contoh  Paulus  dalam  pelayanan kepada  jemaat  di
Korintus. 1 Korintus 11:23

5. Orang-orang yang sudah lahir baru, penuh dengan kuasa Roh kudus.
6. Imamat yang rajani  1  Petrus 2:9, dan yang terutama orang-orang

yang sangat  mendapat pengurapan dari Tuhan untuk  mengambil
bagian dalam pelayanan.
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XII. Tubuh Kristus

 
Sebagaimana manusia di  wujudkan dalam keberadaan yang  lengkap

terdiri dari; kepala, tubuh (tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki
kiri, jari-jari dsb)  dan dilengkapi  dengan pribadi  Tuhan Yesus  Kristus
sendiri. Hal ini merupakan rencana Tuhan, bahwa keberadaanNya akan
dinyatakan  lewat  manusia  yang sudah  diciptakanNya,  hanya  karena
pelanggaran  yang sudah  dilakukan,  maka  kemuliaan  itu  telah  tiada.
Tetapi Tuhan  akan  membangun  kembali  rencanaNya  yaitu melalui
TubuhNya. Kalau Tuhan pernah berkata: 
"Serigala  mempunyai  liang,  dan  burung  mempunyai sarang,  tetapi

Anak  Manusia  tidak  mempunyai tempat  untuk  meletakkan  kepala-
Nya." Mat. 8:20.
Sebelum ada pembentukan Tuhuh Kristus secara lengkap, maka kepala

itu sulit untuk diletakkan - pada tempatnya. Jadi jelasnya Tuhan sedang
membangun TubuhNya, dan Dia sendiri didalam dunia. Karena Tubuh-
Nyalah yang akan menerima semuanya dan segala  se auatu  karena
TubuhNya masuk ketempat surgawi  dan - mangalami tubuh kebang-
kitan. Tuhan Yesus berkata:
"Sebagaimana Bapa sudah mengutus Aku, demikian juga Aku mengu-

tus kamu."
Jadi  sebagaimana  Tuhan  kepada  kita,  Tubuhnya  di  dunia  ini  akan

melihat Yesus itu. Inilah tujuan Tuhan melalui pembentukan TubuhNya.
Ada  beberapa  point  -  yang  Tuhan  nyatakan  melalui  pembentukan
TubuhNya.
 
I. TUJUAN TUHAN LEWAT PEMBENTUKAN TUBUH KRISTUS.
1. Menjadikan kita serupa dengan gambarNya dalam kesempurnaan

yang semakin besar. 2 Kor. 3:18.
2. Pada saat Kristus menyatakan diriNya dalam kemuliaan, demikian

kita juga akan menjadi satu dengan Dia. Kita akan dinyatakan ber-
sama Dia dalam kemuliaan. Kolose 3:1-3. 

3.  Mengambil  sifat  ke  AllahanNya  dengan  menerima  janjiNya  yang



besar dan sangat berharga. 2 Petrus 1:3-4.
4. Menyatakan kepenuhanNya dari semua dan segala sesuatu. Epesus

1:23.
5.  Kesempurnaan  dalam  kesatuan  UmatNya,  baik  bangsa2,  tokoh2

iman,  yang  telah  mendahului  kita,  semuanya  baru  sempurna
melalui kita. Ibrani 11:40.

 
II. DASAR DALAM KEHIDUPAN TUBUH KRISTUS.
1. Dibabtiskan dalam Tubuh Kristus. 1 Kor. 12:13. Artinya; Kepalanya

(Kristus) adalah kudus, maka tubuhNya juga harus kudus.
2. Manusia sebagai pribadi Allah.
3. Manusia sebagai Imamat yang rajani, karena ciptaanNya. 1 Pet. 2:9.
4. Tinggal dalam Kristus sebagai ciptaan baru.

 
III. NAMA NAMA UMAT ALLAH DALAM TUJUAN YANG SAMA.

a. Sebagai TubuhNya. Epesus 1:23.
b. Sebagai Bait Allah. Epesus 2:20-21.
c. Sebagai Tempat kediaman. Epesus 2:22.
d. Sebagai Bangunan Allah. 1 Kor. 3:9.
e. Sebagai Rumah Allah. Ibrani 3:6.
f. Sebagai Bangsa yang kudus. 1 Petrus 2:5.
g. Sebagai Israel milik Allah. Galatia 6:14-16.
h. Sebagai Gunung Sion. Ibrani 12:22-23.
i. Sebagai Yerusalem surgawi. lbrani 12:22-23.
j. Sebagai "Perempuan". Wahyu 19:2; Yesaya 59:6.
k. Sebagai Rumah Rohani. 1 Pet. 2:S.
l. Sebagai Umat Allah. Yesaya 25:7; Matius 2:1; 1 Korintus 3:9.
m. Sebagai Pusaka Allah. Yesaya 19:25.
n. Sebagai Kawanan Domba Allah. Yesaya 23:3.
o. Sebagai Terang. Yeaya 60:1-3.
p. Sebagai Sidang Jemaat ALLAH. Kis. Ras. 7:28; Galatia 1.
p. Sebagai Kebun Anggur Allah. Yesaya 25:7; Matius 2:1; 1 Kor. 3:9.
 



IV. YESUS SEBAGAI KEPALA "TUBUH KRISTUS".
• 1 Kor. 11:3. Kepala laki2 itu Kristus, kepala perempuan itu Kristus,

kepala Kristus itu BapaNya.
•  Kristus  duduk  di  tempat  surgawi,  jadi  TubuhNya  dalam  terang

surgawi.
•  Kepala  dan  TubuhNya  tidak  boleh  dipisahkan  sebagai  Tubuh,

dipersembahkan  sebagai  persembahan  yang  kudus.  Kita  harus
dirubah sama sekali supaya kepala cocok ditubuhNya (kualitetnya
sama).

• Kepala dalam bahasa aslinya tidak diartikan pemerintahan, tetapi
sumber  kehidupan,  jadi  didalam Kristus  ada sumber  kehidupan
yang mengalir-kedalam TubuhNya.

•  Kehidupan  Tubuh  itu  menggantungkan  diri  sepenuhnya  kepada
kepala. (Kristus adalah segala sumber kehidupan).

Dalam Yohannes, Tuhan Yesus berkata:
"Barang siapa minum air  yang akan Kuberikan kepadanya,  ia  tidak

akan haus untuk se lama2nya. "Sebaliknya air yang kakan Kuberikan
padanya, akan menjadi mata air dalam hidupnya yang terus menerus
memancar sampai kepada hidup yang kekali." Yoh. 4:14. Ini merupakan
sumber hidup.
 

V. TUBUH KRISTUS HARUS BEKERJA.
Setiap anggota tubuh harus bekerja,  hidup dan bergerak. Kalau ada

salah satu anggota tubuh yang - mati  atau cacat,  maka hal  tersebut
akan  menghalangi  kelancaran  daripada  pekerjaan  atau  kehidupan
didalam  tubuh  tersebut.  Itu  sebabnya  setiap  anggota  tubuh  Kristus
harus saling mengambil bahagian didalam fungsinya masing2 sebagai-
mana Dia telah ditentukan didalam anggota tubuh yang ada.
 
1. Bekerja sama dalam satu pekerjaan dan harus sesuai dengan tugas

masing2.
Dalam hal ini akan melibatkan semua unsur dalam organ tubuh yang
ada.  Misalnya  saja  jikalau  kita  mau  makan,  sumua organ  tuguh  ini
secara spontanitas harus bekerja. 



•  Kaki  ini  harus  membawa  tubuh  kemeja  makan  untuk  mencari
makanan,  tetapi  kalau  kaki  tersebut  mogok,  tidak  mau bekerja
atau  sedang  sakit,  dengan  sendirinya  pekerjaan  tersebut  akan
terhambat. Agar rencana makan tersebut - terlaksana kaki harus
berjalan.

•  Selanjutnya harus menolong mengambil makanandan mata men-
unjukkan  makanan  yang  harus  dimakan  sesuai  dengan  selera,
entah  itu  asin  pedas  dan lain2.  Untuk  melanjutkan  itu,  tangan
harus memasukkan makanan tersebut kemulut lalu mulut men-
gunyah,  kemudian  masuk  perut.  Kalau  saja  salah  satu  anggota
tubuh  tersebut  ingin  saling  menyakiti  maka  bisa  saja  tinggal
mengoleskan sambal yang pedas kedalam mata atau mulut tidak
menggigit makanan, tetapi tangan yang digigit.

Jadi demi kelancaran tubuh tersebut setiap anggota tidak boleh mogok
dan malas kerja, tidak boleh saling menyakiti tetapi harus bekerja den-
gan semestinya. Kaki harus bekerja sebagai kaki, tangan harus bekerja
sebagai  tangan,  demikian  semestinya.  Karena  Allah  telah  menyusun
setiap anggota tubuh pada tempatnya masing2. 1 Korintus 12:21. Jadi
mata  tidakboleh  berkata  kepada  tangan  aku  tidak  membutuhkan  -
engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak mem-
butuhkan engkau.
 
2. Banyak anggota tapi satu tubuh.
Kebanyakan  daripada  kita  seringkali  hanya  mau  mengumpulkan

orang2 yang sama saja,  misalnya,  orang yang sependapat,  seprofesi,
setingkat dalam kehidupan sosial dsb, sebab Firman Tuhan yang men-
yatakan-bahwa andaikata tubuh itu seluruhnya adalah mata,  diman-
akah pendengaran? Andaikata semua adalah pendengaran, dimanakah
penciuman? 1 Korintus 12:17. Kita tidak dapat membayangkan bagai-
mana jadinya jika tubuh ini hanya terdiri dari mata saJa, atau tangan
saja, kaki saja, mulut saja, cukup mengerikan bukan, jadi kita tidak bisa
menjadi golongan tangan, kaki mata dan lain sebagainya. Tetapi harus
mau mengakui - sebagai anggota tubuh Kristus harus terdiri dari - ber-
bagai macam anggota tubuh dan saling menghisapkan diri satu dengan
yang lainnya. Kita tidak dapat menolak satu dengan yang lain, karena



mereka  tidak  sama  dengan  kita.  Kalau  kita  dapat  menerima  satu
dengan lainnya maka kita kelihatan indah karena setiap anggota tubuh
saling melengkapi satu dengan lainya.
 
3. Menerima kemulyaan yang sesuai dengan fungsi tubuh. 
Masing2  anggota  tubuh akan menerima ke-  mulyaan yang berbeda

sesuai dengan funsi menerima kemulyaan yang berbeda sesuai dengan
fungsi  tubuh itu,  tetapi  kemulyaan itu untuk kemulyaan tubuh yang
satu itu. Karena jikalau satu2 anggota tubuh itu dipermuliakan maka
semua anggota tubuh mengalami kemuliaan kalau satu anggota tubuh
sakit, maka semua anggota tubuh Kristus merasakan sakit. 1 Korintus
12:26.  Sebagai  contoh:  Kehormatan (kemulyaan)  yang diterima oleh
tangan berbeda dengan yang kaki. Demikian juga mata atau anggota
tubuh lainnya. Untuk tangan kita harus membeli jam dan memakaikan-
nya atau cincin emas pada jari; betapa mahalnya barang2 itu, kita beli
untuk tangan supaya kelihatan indah. Tetapi untuk kaki, tidak perlu jam
tangan, tetapi perlu sepatu. Kaki tidak boleh berkata; saya juga harus
dibelikan cin-cin, atau jam tangan, nanti apa jadinya? Untuk kaki ada
kehormatan sendiri yaitu sepatu dan kaos kaki. Demikian juga nuntuk
mata, kita pakaikan kacamata, telinga kita belikan anting2.
Anggota tubuh satu dengan yang lainnya tidak boleh saling iri dengan

kemuliaan  /  kehormatan yang diterima oleh anggota  tubuh lainnya.
Malahan  justru  kepada  anggota2  yang  menurut  pemandangan  kita
kurang terhormat, kita berikan penghormatan yang khusus. Dan terha-
dap anggota2 kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal
itu tidak dibutuhkan anggota2 kita yang elok. Allah telah menyusun kita
(tubuh kita) begitu rupa sehingga kepada anggota2 yang tidak mulia
diberikan penghormatan khusus.
"Dan  kepada  anggota2  tubuh  yang  menurut  pemandangan  kita

kurang terhormat, kita berikan - penghormatan khusus. Dan terhadap
anggota2 kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus." 
1 Korintus 12:23-24.
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XIII. Sidang Jemaat (Tubuh Kristus) Lokal

 
Sidang  Jemaat  setempat  ialah  Tubuh  Kristus  yang  diberikan  secara

setempat,  sedangkan  gereja  sedunia,  ialah  segala  orang  beriman
seluruh  dunia.  Jadi  jelasnya  Tubuh  Kristus  lokal  adalah  merupakan
bagian dari Tubuh Kristus (gereja) se-dunia. 
Untuk menjadi anggota Tubuh Kristus (gereja) lokal atau bagian Tubuh

Kristus  sedunia,  setiap orang harus  mengalami  proses  kehidupan ke
Kristenant seperti dijelaskan pada pelajaran sebe-lumnya.
Langkah lebih lanjut  yang perlu diperhatikan sesudah pembentukan

Tubuh  Kristus  yang  baru  disatu  tempat  ialah  pengangkatan  ketua2
sebagai  langkah  perkembangan  dalam  jemaat  Tubuh  Kristus  seperti
yang dilakukan oleh  Rasul  Paulus  dalam Kisah  Rasul  14:23 berbunyi
sbb:
"Di tiap2 Jemaat Rasul2 itu menetapkan: penatua-penatua bagi Jem-

aat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan pena-
tua2 itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka."
Untuk mengarah kepada perkembangan yang lebih jauh, maka setiap

jemaat harus mempunyai sistim kepimpinan yang lengkap dalam surat-
nya Paulus kepada orang2 di Pilipi dikatakan:
"Dari Paulus dan Timotius, hamba2 Kristus Yesus, kepada semua orang

kudus dalam Kristus Yesus di Pilipi, dengan para penilik dan diaken".
Kita  dapat  melihat  secara  singkat  tugas  penatua  dan  diaken2.

Penatua2  tugasnya  memperhatikan  atau  mengetahui  dan  mengatur
soal2 kerohanian dari Sidang Jemaat, dan sedangkan diaken ber-tang-
gung jawab dalam soal2 jasmaniah.
Dan  selanjutnya  dalam  kelengkapan  dalam  sistim  kepimpinan  yang

lengkap dalam jemaat, maka jemaat juga dilengkapi dengan jabatan2
rohani.
"Tetapi  Allah  telah  memberikan  kepada  anggota  masing2  secara

khusus  suatu  tempat  pada  tubuh,  seperti  yang  dikehendakiNya".  1
Korintus 12:18. Dan demikian juga yang tertulis dalam 1 Korintus 12:28



Jadi dalam 3 pokok itu: penatua2 , diakonia2, jabatan rohani merup-
akan  kelengkapan  untuk  membawa  sidang  jemaat  kepada  pertum-
buhan  rohani  yang  sesuai  -  dengan  rencana  Allah.  Seperti  dalam
Epesus 1a:22- 23, 
"Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekua-

saan dan kerajaan dan tiap2 nama yang dapat disebut, bukan hanya
didunia ini saja, melainkan juga didunia yang akan datang. Dan segala
sesuatu telah diletakkanNya dibawah kaki Kristus dan Dia telah diberi-
kanNya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, Jemaat
yang adalah tubuhNya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu".
Dalam  Yesus  Kristus,  ketua2  dan  diaken2  dapat-diartikan  pemerin-

tahan,  sedangkan  fungsinya  di  daftar  oleh  Paulus  dalam  1  Korintus
12:28, ialah merupakan jabatan rohani.
 
Kepimpinan Setempat.
Dalam bahasa Yunani atau Gerika ada perkataan 2 yang merupakan / 

yang dapat dipakai dalam pemerintahan Sidang Jemaat:
1. "Poimen" artinya gembala
2. "Epikopos" artinya penilik (uskup)
3. "Presbutoos" artinya penatua.

Sesuai dengan 1 Petrus 1:1-2, Kisah Rasul 20:28, dan juga Kisah Rasul
20:17. maka seperti perkataan tadi, gembala, penilik, dan penatua tadi
dalam  pemerintahan  yang  sama  dimana  masing2  mempunyai  tugas
khusus,  jadi  orang  yang  menjadi  gembala  harus  -  melakukan  tugas
sebagai penilik atau penatua (harus bisa).
 
I. Penatua2 itu jamak (labih dari satu) 
Ada  bebarapa  contoh  mengenai  ketua2  dalam  Sidang  Jemaat  yang
sudah berjalan.
1. Kisah Rasul 14:23. Ketua2 dan setiap jemaat.
2. Kisah Rasul 15:4-23. Ketua2 di Yerusalem.
3. Kisah Rasul 21:17. Ketua2 di Epesus.
4. Yakub 5:14. Memanggil ketua jika ada dalam jemaat yang sakit.



5. Kisah Rasul 21:17-18. Ketua2 di Yerusalem.
6. 1 Petrus 5:1. Ketua2 ada diantara kamu.
7. Titus 1:5-11. Tetapkanlah ketua2 disetiap kota yang ada.
Dari  sekian  banyak  ayat2  mengatakan  dengan  jelas  bahwa  sistim

kepimpinan dalam jemaat Tuhan tidak dikuasai satu orang, jadi dilak-
sanakan lebih dari satu orang.
 
II. Syarat untuk penatua2: 

• Timotius 3:1-7, Titus 1:5+9
a. Orang yang tidak bercacat.
b. Suami dari satu orang istri, jadi yang mempunyai istri lebih dari satu 

tidaklah layak menjadi ketua.
c. Dapat menahan diri, artinya tidak mudah emosi (naik darah) dalam 

menghadapi persoalan2 /tahan nafsu.
d. Bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata, dan 

dalam menghadapi persoalan2.
e. Sopan, punya etika yang luas dalam kehidupan.
f.  Suka memberi tumpangan.
g. Cakap mengajar, mengajarkan Firman Tuhan dan juga norma2 

kehidupan ke kristenan sesuai dengan Firman Tuhan.
h. Bukan pemarah, melainkan peramah (supel dalam pergaulan).
i. Pendamai dan tidak suka mengadu domba.
j. Bukan hamba uang (tidak mencari keuntungan diri sendiri / 

keperluan keluarga), dan menjadi teladan didalam rumah tangganya
baik jasmani, maupun rohani.

k. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh 
anak2nya, dan menjadi teladan yang baik.

l.  Bukan petobat baru, tetapi orang kristen yang sudah cukup matang 
dan dewasa.

m. Hidup dengan tertib, sehingga tidak dapat dituduh karena hidup 
tidak senonoh.

n. Tidak angkuh (tidak sombong).
o. Bukan peminum / bukan pemabuk.
p. Suka akan yang baik.
q. Adil, saleh, dan dapat memegang perkataan - yang benar, yang 



sesuai dengan ajaran yang sehat.
r. Sanggup menasehati orang yang berdasarkan Firman Tuhan, meya-

kinkan penentang2nya.
s. Mempunyai nama baik didalam masyarakat.

 
Tugas2 Penatua:
1. Menggembalakan kawanan domba yang telah dipercayakan kepada

ketua2 dengan tidak terpaksa tapi  dengan sukarela,  tidak dengan
mencari keuntungan diri  sendiri,  tetapi  dengan Pengabdian dalam
panggilan yang Tuhan sudah berikan. 1 Petrus 5:1-2.

2. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari (1 Petrus 5:3; 1 
Timotius 4:12).

3. Mengajarkan kebenaran2 / rahasia2 Firman Tuhan kepada sidang
jemaat. 1 Timotius 3:2; 1 Timotius 5:17.

4.  Berjaga-jaga  serta  bertanggung jawab sepenuhnya kepada setiap
anggota Tubuh Kristus yang ada. Ibrani 13:17.

5.  Menegur  serta  menasehati  pada  orang2  yang  bersalah  untuk
diarahkan  kembali  kepada  kebenaran  Firman  Tuhan.  1  Timotius
5:20; 1 Tesalonika 5:12.

6. Mengatur jemaat secara rohani. 1 Timotius 3 ayat 5.
7.  Memimpin  anggota  tubuh  Kristus  dengan  jalan  menjadi  pelayan

(hamba). Markus 10:43-45; 1 Petrus 5:2, 3.
8. Menjadi bapak rohani sehingga anggota jemaat dapat mengeluar-

kan isi hati atau beban-2 yang dialami seperti seorang anak kepada
bapaknya. 1 Korintus 4:15.

9. Melayani/ mendoakan/ mengurapi dengan minyak kepada anggota
Tubuh Kristus yang sakit. Yakub 5:14.

10.  Mengatasi  persoalan2 yang timbul  didalam jemaat  secara umum
melalui  musyawarah  bersama  sama  dengan  jabatan  yang  lain.
Kisah Rasul-rasul 15:4-6.

11. Meneguhkan karunia jawatan dalam pelayanan kepada beberapa
orang secara khusus lewat Nubuatan dan penumpangan tangan. 1
Timotius 4 ayat 14.

12. Mengambil kebijaksanaan2 / keputusan2 bersama untuk mengar-
ahkan jemaat kepada pertumbuhan dalam iman. Kisah Rasul-rasul



16:4 
13.  Menjaga  kawanan  domba  /  bertanggung  jawab  dari  ancaman

serigala2 yang ganas yang akan merusakkan jemaat. Kisah Rasul-
rasul 20:28. 

 
Diaken-diaken.
Sesudah sidang jemaat yang mula2 itu makin hari makin berkembang

dan anggota jemaat makin bertumbuh dalam iman maka Rasul, rasul
itu tidak lagi sangat memperhatikan pelayanan kepada janda2 dalam
pelayanan  sosial  (jasmani).  Sehingga  terjadilah  banyak  persungutan
diantara jemaat  yang ada pada waktu itu.  Akhirnya diputuskan oleh
para rasul  tersebut  untuk mengangkat  7 orang diakonia itu,  jemaat-
bertumbuh  dan  jiwa2  makin  bertambah  banyak.  Keuntungan  yang
positip melalui pengangkatan diakonia tersebut ialah: 
1.  Para  rasul  dapat  mempunyai  waktu  untuk  bersedia  dan  belajar

Firman Tuhan untuk disampaikan kepada Jemaat.
2.  Jemaat  dapat  menerima  pelayanan  sepenuhnya,  karena  soal

jasmaniah mendapatkan perhatian dari pelayan2 yang ada.
Pekerja  diakonia  ialah  merupakan  pelayanan  dasar  karena  berang

siapa yang mau menjadi besar, hendaklah menjadi hamba lebih dulu.
Markus 10:44.
 
Syarat2 diakonia:
1. Orang yang penuh dengan Roh kudus dan hikmat.
2. Penuh iman.
3. Terkenal baik dan jujur.
4. Orang yang terhormat.
5. Tidak bercabang lidah.
6. Tak serakah, tetapi dapat memelihara iman.
7. Tidak bercacat.
8. Menjadi kepala rumah tangga yang baik, suami dari satu orang istri.
9. Jangan penggemar anggur.

 



Tugas pelayanan diakomia:
1.  Terutama memperhatikan  soal2  yang bersifat-jasmani  (pelayanan

meja). Kisah Rasul2 6:2. Pelayanan jasmani ini sifatnya sangat luas
sekali  misalnya  dalam  Jemaat  diperlukan  orang2  akhli  dalam
pertukangan kayu, montir arsitektur, elektrinik. dsb.

2.  Dapat  mengambil  bagian  dalam  pelayanan  rohani,  tetapi  tidak
meninggalkan tugas  utama sebagai  pelayan jasmani.  Contoh dia-
konia yang dipakai Tuhan untuk tugas rohani, Pilipus, Kisah Rasul2
8:4-13; Stefanus, Yisah Rasul2 6:8 dst.

 
Cara penetapan diakonia:
a. Dipilih oleh sidang jemaat.
b. Diuji oleh Tua-tua dan sidang jemaat.
c. Diangkat oleh Tua2.
d. Ditetapkan / ditumpangi tangan oleh Rasul2 Kisah Rasul2 6:1-7.

Kesimpulan pelayanan diakonia akan dapat menopang sepenuhnya
pelayanan rohani yang ada.

Daftar Isi
 



XIV. Bagaimana Mengetahui
Jabatan-Jabatan Dalam Tubuh Kristus

 
Pernyataan Tuhan yang secara langsung kepada pribadi yang bersang-

kutan.
Karena  jabatan2  tersebut  Tuhan  sendiri  yang  mengangkat  sebagian

disatukan dalam Epesusu 4:11; yang berbunyi sebagai berikut:
"Dan Ialah yang memberikan baik rasul2, maupun nabi2, baik pembe-

rita2 Injil maupun gembala2 dan pengajar2."
Maka kita harus yakin bahwa Tuhan sendiri  yang menyatakan pang-

gilan  jabatan  tersebut  didalam  hidup  kita.  Baik  dalam  hal  tersebut
dinyatakan  lewat  suara  Tuhan  secara  langsung  kita  dengar  (lihat
pelajaran mendengar suara Tuhan).  Tetapi  yang terutama kita  harus
meyakini dengan sepenuhnya bahwa Tuhan sendiri yang menentukan,
baru sesudah itu peneguhan dari orang2 lain maupun sidang jemaat
sendiri.
 
CONTOH.
1.  Nabi  Yesaya  begitu  yakin  akan  panggilan  Tuhan  dalam  hidupnya

untuk menjadi nabi Tuhan, sesudah - secara langsung dia menden-
gar dari Tuhan. Yes. 6:8, 9. 
"Lalu  aku  mendengar  suara  Tuhan  berkata:  Siapakah  yang  akan
Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku? Maka sahutku: Ini
aku utuslah aku.

2. Nabi Yermia juga menerima panggilan yang sama. Tuhan berbicara
secara langsung dalam hidupnya sekalipun pada mulanya dia meno-
lak panggilan itu, tetapi Tuhan sudah menetapkan. Yermia 1:5.
"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibu mu, Aku telah
mengenal engkau dan sebelum - engkau keluar dari kandungan Aku
telah menguduskan engkau,  Aku telah menetapkan engkau untuk
menjadi nabi bangsa2 / bagi bangsa2".

3. Rasul Paulus dalam kesaksiannya, bahwa Tuhan dari mulanya yang



menjadikan dia sebagai rasul Tuhan. Kisah Rasul 26:16-18; 22;14-15.
Tuhan juga menetapkan dia tidak hanya sebagai  rasul  bagi  bang-
menetapkan dia tidak hanya sebagai rasul bagi orang / bangsa Israel
tetapi juga bagi orang2 kafir.

 
Panggilan penetapan yang dinyatakan lewat orang lain sebagai petun-

juk untuk mengerti jabatan, misalnya oleh ketua2 atau rasul2 (jabatan2
yang lainnya).
1. Waktu Rasul2 menentukan penggantinya Judas, mereka mengada-

kan undian bagi 2 orang calon yang diusulkan. Kisah Rasul 1:21-26.
2. Waktu Elisa dipanggil Tuhan, Elia langsung melemparkan jubahnya

kepada Elisa sebagai tanda, bahwa Tuhan - memanggil Elisa untuk
dijadikan nabiNya menggantikan Elia. 1 Raja Raja 19 ayat 20-21.

3. Timotius ditetapkan lewat penumpangan tangan - dan nubuatan2
yang disampaikan oleh Tua2 dan jemaat Tuhan yang ada, dan dite-
kankan juga agar supaya Timotius hidup dalam ketetapan tersebut
agar kemajuannya nyata kepada semua orang. 1 Timotius 4:14-15.

 
JABATAN YANG DINYATAKAN LEWAT KENYATAAN DALAM KEHIDUPAN 
ROH, PELAYANAN YANG NAMPAK.
Rasul Paulus berkata:
"Sekalipun  bagi  orang  lain  aku  bukanlah  rasul,  tetapi  bagi  kamu

adalah  rasul.  Sebab  hidupmu  dalam  Tuhan  adalah  meterai  dari
kerasulanku." 1 Kor. 8:2.
Jadi  hasil  pelayanan yang dilakukan oleh  Paulus  melewati  anggota2

jemaat yang bertumbuh didalam kehidupan iman merupakan meterai
jabatan  Kerasulan  yang  Tuhan  tetapkan  dalam  hidupnya.  Menurut
pendapatnya, Rasul Paulus merasa bahwa dia tidak kurang dibanding
dengan rasul2 yang lainnya yang tidak ada taranya itu. Karena ia mem-
punyai kelebihan2-yang dari Tuhan. 2 Kor. 11:5-6.
"Menurut  pendapatku  sedikitpun  aku  tidak  kurang  dari  pada  rasul

yang  tiada  taranya  itu  Jikalau  aku  kurang  faham dalam ber  kata2,
tidaklah demikian dalam hal pengetahuan; sebab kami telah menyata-
kannya kepada kamu pada segala waktu dan didalam segala hal."



Kalau  kita  perhatikan  sungguh2  perkataan  tersebut,  Paulus  dengan
sungguh2  menunjukkan  kerasulannya,  menunjukkan  jabatannya
sebagai rasul. Lebih lanjut ia berkata; apa yang telah dikerjakan Keristus
dalam hidupnya itu dinyatakan dalam pelayanan kerasulannya, dengan
disertai bukti2 yang otentik (nyata).
"Sebab  aku  tidak  akan  berani  berkta  tentang  sesuatu  yang  lain,

kecuali  tentang apa yang telah dikerjakan Kritus olehku, yaitu untuk
memimpin bangsa2 lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbu-
atan,  oleh kuasa tanda2 mujizat2 dan oleh kuasa Roh. Demikianlah
dalam - perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah
memberitakan sepenuhnya - Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu,
aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku .  .  tidak melak
kannya di tempat2 dimana nama Kristus telah dikenal orang, supaya
aku jangan membangun diatas dasar yang telah diletakkan oleh orang
lain." Roma 15:18-19.
Jadi dari beberapa contoh diatas, maka dengan mudah kita bisa men-

genal jabatan tersebut dari kenyataan hidup dan kenyataan pemakaian
Tuhan didalam pelayanan yang ada. Seseorang yang menonjol didalam
pemakaian Tuhan dalam bidang2 tertentu. Maka untuk selanjutnya kita
akan dapat dengan mudah mengerti jabatan yang Tuhan berikan dalam
hidup seseorang.

Daftar Isi
 



 
XV. Kelima Jabatan Dalam Tubuh Kristus

 
I. PELAYANAN RASUL RASUL.
A. Epesus 2:20.
Sebagai  dasar  /  pondasi  bangunan  dalam  "Tubuh  Kristus.  Kristus

sebagai Batu Penjuru.
• Jabatan paling bawah: 1 KOR. 4:9.
• Sebagai pelayan / budak. 1 KOR.9:19.
• Sebagai perintis, membuka daerah baru.
• Ahli Bangunan. 1 Korintus 3:10-12.
• SEBAGAI TUA TUA.
• Menetapkan jabatan-jabatan.

B. 1 Korintus 9:12.
Kehilangan hak akan makan minum supaya tidak menghalangi 

pemberitaan Injil.
• Tidak mencari keuntungan. 1 Korintus 9:15.
• Menderita.
• Kehilangan harga diri, kedudukan, orang-Tua, istri dan harta.
• Menanggung gossip2, tuduhan2, kepahitan2, 1 Kor.9:1-27.
• Siap dalam pekerjaan jasmani. 1 Kor. 9:7 (Paulus membuat tenda),

supaya tidak menghalangi pemberitaan Injil.
• Tanda tanda Rasul: Meterai ke rasulan, yaitu sidang Jemaat. 1 Kor. 

9:2. Hasil pelayanan.
C. 2 Korintus 11:22-23.
Lebih banyak berlelah, masuk penjara, didera luar batas, dalam bahaya

maut.
• Tekanan bathin, disakiti, didera, dipenjara 2 Kor. 11:23.
• Penyesuaian diri dalam pelayanan. 2 Kor. 11:19-23.
• Membanggakan diri dalam kesukaran.
• Merendahkan diri.
• Sabar menanggung segala perkara. 2 Kor.11:22-33.
• Tidak membedakan ras-ras, kelompok2, "pihak Apolos, Paulus 

dsb".



• Tanggung jawab atas sidang jemaat. Ada rasul-rasul palsu.
• Paulus kena gossip2 (pernah menganiaya jemaat2).
• Membedakan Roh, Paulus katakan; mereka rasul-rasul palsu 2 Kor.
11:12-13.

D. 2 Korintus 12:12.
Bukti rasul, berlaku di tengah2 kamu, aku adalah seorang rasul. Segala

kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa.
• Rasul ditandai dengan tanda2 mujizat dan ajaib / kuasa2.
• Diuji supaya tidak sombong.
• Sabar dan tanggung jawab sepenuhnya. 1 Kor. 12:20-21.
• Menguatkan iman sidang jemaat. 2 Kor. 11:28 dan 29.
• Tuntutan Rasul Paulus, rasul Paulus tidak kalah dengan rasul lain.

SIDANG JEMAAT JANGAN BANYAK TUNTUTAN.
• 2 Kor. 11:22-23; 11 Kor. 12:12. Karena banyak tantangan / ajaran2

sesat,  rasul  kerja  keras;  rasul  harus  masuk  pada  posisi  dasar
semula.

 
II. NABI NABI.
A. Epesus 2:20.
Yang di  bangun diatas dasar rasul-rasul  dan nabi-nabi dengan Yesus

Kristus sebagai Batu Penjuru.
• Dasar bangunan dalam Tubuh Kristus (sama dengan rasul).
• Bekerja sama dengan rasul. (Merupakan satu team, tapi tidak han-

ya terbatas rasul dan nabi) saling melengkapi.
B. Epesus 3:3, 5.

• Menerima wahyu dari Tuhan. ay.3 menerima, rahasia dari Tuhan.
•  Menerima wahyu melalui  nabi.  Ibrani  1:1.  Suara  langsung dari

Allah.
•  Menerima  wahyu  yang  baru  dari  Tuhan.  Masih  berhubungan

dengan firman Allah.
• Keluar merupakan team (nabi dan rasul) tapi tidak terlihat, dapat

jabatan yang lain.
• Nabi memulai, juga menerima wahyu.

C. Kisah Rasul 11:27-28.



Tentang nubuatan nabi Agabus.
• Menerima wahyu dan menyampaikan ilham / nubuatan atau per-

kara2 yang akan datang, yg. akan terjadi.
• Memiliki marifat Allah (harus memiliki).
• Sidang Jemaat harus mengerti apa yang akan terjadi, melalui nabi-

nabi,  kalau  tidak,  ada  nabi  sidang  jemaat  akan  menjadi  "buta
pengetahuan."

• Rasul menerima wahyu.
• Nabi membuka rahasia.

D. Kisah Rasul 15:32.
•  Hidup ber sama-sama dalam persekutuan, dengan jangka waktu

tertentu.
• Mengajar; menasehati; menguatkan iman yang lemah.
• Yermia 1:10; mencabut, merobohkan, membinasakan dan merun-

tuhkan, membangun dan menanam.
•  Yermia  15:19;  bernubuat  untuk  mengumpulkan  untuk  menjadi

pelayan Tuhan.
• Yermia 23:18-22; Selalu masuk dalam dewan musyawarah Allah.
• Rela menanggung segala sesuatu karena mengatakan kebenaran.

Contoh, Mikha.
 
III. PENGINJIL.
A. KISAH RASUL 8:5-8.

• Memberitakan Mesias (Tuhan Yesus).
• Khabar Kesukaan, khabar Keselamatan, Kerajaan Allah.
• Khabar pertobatan, kelepasan.
• Pelayanannya disertai mujizat dan kuasa.

- Yesus menginjil (Matius 4:23-26).
- Bayang2 Petrus, tanda2 ajaib. Kisah 5 ayat 12-16.
- Petrus dan Yahya menyembuhkan orang sakit. Kisah Rasul 3:1-6.
- Penuh kuasa. Lukas 10:17-19.

• Penginjil; menjelajah, kesetiap daerah, desa, kota, negara, "Yeru-
salem, Yudea, Samaria, sampai ke Ujung Bumi".

B. Kisah Rasul fasal 7.



• Berani menanggung resiko; disiksa, dipenjara, di bunuh, 
kehilangan nyawa karena Kristus.

• Menegakkan kebenaran.
•  Penuh Roh Kudus, Kisah Rasul 7:54-60, sehinga berani mati rela

berkorban untuk Kristus.
• Penuh hikmat.
• Perbuatan yang baik dikenal oleh banyak orang (dibaca) 2 Kor. 3.
• Diutus, didoakan, dilepaskan oleh rasul2 dalam Tubuh Kristus yang

ada / setempat.
• Jantung dari ke empat jabatan lainnya.
•  Berani  mati  untuk  korban,  pembelaan sebagai  korban,  Contoh;

Stepanus (Kis. Rasul 7:1-53).
C. 2 Timotius 2:15.

•  Terus  terang,  tak  malu  mengatakan  kebenaran  dan  orangnya
tegas. 2 Tim. 4:2.

• Hidup berkenan dihadapan Allah.
• Terbuka dihadapan Allah dan manusia.
• Menghindari perdebatan.
• Cakap mengajar dan menegur. 2 Tim. 4:2.
• Jangan bicara yang sia2.
• Tak mengenal waktu baik / tak baik.
• Sabar, 2 Tim. 4:2.

D. 2 Timotius 2:15.
• Jangan menghakimi / jangan menyimpan kesalahan orang lain.
• Siap sedia setiap waktu / suka atau duka.
• Penguasaan diri dalam segala hal.
• Sabar menderita, menunaikan tugas.
• Tegas menegur dan menasehati, mengajar.
• Menegaskan yang salah.
• "Menangkap jiwa2 baik besar maupun kecil".
• Penginjil adalah jantung dari ke empat jabatan yang lainnya.

 
IV. GEMBALA.
A. Yehezkiel 34:12-16.



• Bertanggung jawab penuh terhadap domba2.
• Menguatkan yang lemah, melindungi yang kuat.
• Membalut luka, mengobati yang sakit.
• Mencari yang hilang.
• Mengarahkan dengan lemah lembut.
• Memperhatikan satu persatu domba dengan suaranya.
• Melayani sesuai dengan kehendak Allah.
• Harus penuh kasih.
•  Membela domaba2nya terhadap penyesat,  sebab ada gembala

upahan.
• Memberi rumput hijau dan air yang tenang dan jemih.
• Mazmur 23.
• Mendamaikan antara satu dengan yang lain.
• Mencari yang tersesat.
• Menopang sepenuhnya pelayanan rohani yang ada.

B. ADA 3 SYARAT YANG DIAJUKAN OLEH TUHAN YESUS YANG HARUS DI 
LAKUKAN OLEH GEMBALA GEMBALA.

1. Menyerahkan nyawanya demi domba-domba. Yohanes 10:11. Men-
yerahkan nyawa, ber arti mempunyai penyerahan yang mutlak, dan
tidak mendahulukan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang
lain,  tanpa  penyerahan  seperti  ini  gembala  itu  tidak  akan  ada
gunanya.

2. Gembala harus mengenal domba2nya, secara seksama dan dia dike-
nal oleh domba-dombanya. Yohanes 10:14.
Pengenalan secara cermat terhadap domba-dombanya, akan men-
jalin hubungan yang akrab secara pribadi, sehingga ada timbal balik
cinta - kasih dalam Kasih Kristus.

3. Gembala harus berbicara dan memimpin. Yohanes 10:27. Didalam
Alkitab,  jelas  ditunjukkan  bahwa  setiap  gembala  selalu  berjalan
mendahului domba2nya untuk memimpin mereka ke arah perjala-
nan yang benar. Gembala harus menunjukkan jalan pada domba2-
nya, serta memberi - petunjuk atau melarang domba2nya yang ber-
jalan menurut  kemauannya sendiri2,  domba2 itu,  akan mengenal
suara  gembalanya.  Gembala  harus  melindungi  domba2nya  dari
segala bahaya yang sewaktu2 datang mengancam. Inilah perlunya,



gembala berjalan didepan domba-dombanya, jauh sebelum terjadi
sesuatu, gembala sudah dapat membaca situasi yang ada.

C. Wahyu 2:2.
• Bersabar dan tekun. (Jerih payahmu tidak sia2).
• Membedakan domba dengan kambing.
•  Mengetahui strategi penggembalaan, karena harus menghadapi

banyak  pendusta  (domba  ditengah  serigala,  kawanan  domba
kecil).

• Lemah lembut dengan penuh kesabaran.
•  Setia dalam pelayanan, berpegang kepada kebenaran, memper-

hatikan Jemaat.
D. Yohanes 10.

• Menjadi teladan.
• Bukan gembala upahan (Yohanes 10:11-13).
• Tempat perlindungan, tempat "sampah", pencurahan isi hati, cak-

ap menyimpan rahasia.
• Mengawasi dan menjaga.
• Menyerahkan nyawa bagi domba-domba.
• Memimpin kepada kehidupan yang berkelimpahan.
• Sabar dalam segala sesuatu.
• Bernubuat kepada domba supaya berkumpul.
• Gembala tidak boleh memperhatikan dirinya sendiri.
• Tanggung jawab menghadapi penyesat.

E. Yehezkiel 34.
•  Gembala selalu harus masuk dalam Dewan Musyawarah Tuhan

(DMT). Yermia 23:18-22.
• Setia berdoa.
• Tekun membina, mengarahkan, mengajar.
• Jangan memeras domba2.
• Tidak boleh menggembalakan dirinya sendiri.

F. Yermia 23:1.
• Memperhatikan kebutuhan Jemaat.
•  Menjaga serigala2 yang ganas dari  luar  dan dari  dalam sendiri

(memelihara jemaat). Kisah Rasul 20:29.



• Saling menguatkan diantara gembala2.
• Bersedia bekerja sama dengan gembala yang lain dan bernubuat.

"Celakalah para gembala yang membiarkan kambing gembalaan-
Ku hilang dan tersesat."

 
V. GURU.
Jika  karunia  untuk  melayani,  baiklah  melayani,  jika untuk  mengajar,

biarlah kita mengajar. 
A. Roma 12:7.

• Mengajar sesuai dengan pimpinan Roh.
• Karunia untuk mengajar, menasehati dengan tulus.
• Mengajar dengan tulus.
• Mengarahkan supaya dewasa.
• Tidak takut di saingi.
• Menghargai pendapat orang lain.

B. Lukas 5:1-10.
• Pengajaran penuh kuasa dan nyata.
• Mengajar orang banyak.
• Memilih kader langsung praktek disertai tanda2 ajaib.
•  Mengetahui tingkatan murid2nya, tingkat iman, pendidikan dan

latar belakang.
•  Mengajar  dimana  saja,  digereja,  digunung,  ditaman,  disekolah

dsb, tidak dibatasi oleh tempat.
• Guru mengajar calon2 penginjil dalam T. C. (sekolah).

C. Kisah Rasul 24 & 25.
• Hidup suci dan murni, memiliki hati nurani bersih.
• Ambil resiko dalam penjara.
• Berani naik banding untuk mempertahankan kebenaran.
• Memahami isi Alkitab, firman Tuhan menjadi daging.
• Pertimbangan penuh hikmat dan bijaksana.
• Keteguhan hati.
• Berusaha berkenan dihadapan Allah dan manusia.
• Berani menyatakan kebenaran, terhadap orang lain.

D. 1 Korintus 3.



Bersedia mendamaikan dalam perselisihan dengan hikmat dan perum-
pamaan, sehingga tidakada yang didewakan, kecuali Tuhan.

• Tidak memihak / nonblok.
• Punya ketrampilan pembangunan dalam Bait Allah.
• Mengetahui tingkatan pertumbuhan rohani.
• Menyiram sesuai dengan kasih Allah.
• Mengajar kesucian.

E. Mazmur 119.
Mengajar  orang  untuk  hidup  menjalani  kebenaran,  dan  hukum2

Tuhan. Ay.12/ dengan kesaksian hidup.
• Sungguh berharap kepada Tuhan.
• Hidup tak ber cacat cela, menurut jalan Tuhan.
• Jujur dihadapan Allah dan manusia.
• Mengetahui rencana Allah, dalam hidup manusia dan dunia orang

asing.
• Taat sungguh2 meninggikan Tuhan, ay.64.
• Allah sungguh2 perlindungan, ay.114.
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XVI. Penumpangan Tangan

 
"Sebab itu marilah kita tinggalkan asas2 pertama dari ajaran tentang

Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah
kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan2 yang sia2, dan
dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pem-
babtisan,  PENUMPANGAN  TANGAN,  kebangkitan  orang  mati  dan
hukuman kekal. Ibrani 6:1-2.
Penumpangan tangan ialah merupakan pelajaran dasar dari kehidupan

kekeristenan yang ada.  Dalam ayat itu dikatakan: JANGAN LAGI KITA
MELETAKKAN DASAR KEPERCAYAAN SALAH SATU DIANTARANYA IALAH:
HAL PENUMPANGAN TANGAN, karena hal tersebut adalah merupakan
pelajaran dasar.  Kita  di  anjurkan untuk melanjutkan -  perkara2 yang
selanjutnya.  Tetapi  mengingat  penting  nya  perkara  tersebut,  maka
dibawah ini kita akan belajar mengenai PENUMPANGAN TANGAN.
 
PENUMPANGAN TANGAN DALAM PERJANJIAN LAMA, MERUPAKAN:
1. Penumpangan tangan dilakukan oleh IMAM2 untuk menanggung-

kan  sesuatu  kepada  korban  yang  berupa  binatang  yang  akan
dijadikan korban untuk menghapus dosa2 orang Israel. Pada waktu
tangan  Harun,  dan  anak2nya  diletakkan  diatas  kepala  binatang
tersebut, segala pelanggaran dan dosa2 Israel di tanggungkan diatas
kepala binatang tersebut. Jadi  se olah2 binatang tersebutlah yang
menanggung  segala  dosa2  bangsa  Israel.  Imamat  16:21.  Dengan
cara  penumpangan  tangan  tersebut  kepada  binatang  tersebut,
Tuhan berkenan kepada korban itu. Imamat 1:4; Keluaran 29:10.

2. Penumpangan tangan untuk berkat. Yakub (Israel), menumpangkan
tangan kepada Efrayim dan kepada Manasye sebagai tanda berkat
dari  Tuhan  untuk  menerima  janji2  yang  Tuhan  telah  janjikan
sebelumnya.  Kejadian  48:14.  Harun  menyatakan  berkat  kepada
Umat Israel  dengan mengangkat kedua tangan-nya sebagai  berkat
kepada mereka.

3. Penumpangan tangan untuk pentahbisan.



Pada waktu orang2 Lewi dipilih oleh Tuhan untuk khusus melayani
Tuhan,  maka  orang  Israel  menumpangkan  tangan  kepada  orang2
Lewi tersebut. Bilangan 8:5-11.

4. Menetapkan Pemimpin dengan kewibawaan otoritas - serta hikmat
Tuhan.  Musa  disuruh  oleh  Tuhan  untuk  meletakkan  tangan  atas
Yosua  yang  penuh  dengan  Roh  untuk  mengepalai  bangsa  Israel.
Bilangan 28:15-23.

 
PENUMPANGAN TANGAN DALAM PERJANJIAN BARU.
1.  Penumpangan  tangan  untuk  Penetapan  panggilan  karunia  Tuhan

yang dikukuhkan dengan Nubuatan. 1 Timotius 4:14.
Pada  waktu  Rasul2  menetapkan  7  (tujuh)  Diakonia  di  Yerusalem
dengan penumpangan tangan. Kisah Rasul 6:4-6.

2. Penumpangan tangan untuk menyampaikan petunjuk Tuhan melalui
pimpinan Roh.  Pada  waktu  Ananias,  mendoakan Paulus,  maka ia
menumpangkan tangan atasnya, dan berkata:
"Lalu pergilah Ananias kesitu dan masuk kerumah itu. Ia menum-
pangkan tangannya atas Saulus, katanya: Saulus saudaraku, Tuhan
Yesus,  yang  telah  menampakkan  diri  kepadamu  dijalan  -  yang
engkau lalui, telah menguruh Aku kepadamu, supaya engkau dapat
melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Kis. Rasul 9:17.

3. Untuk pelayanan Babtisan Roh Kudus.
"Kemudian  keduanya  menumpangkan tangan diatas  mereka,  lalu
mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 8:17.
"Dan ketika Paulus menumpangkan tangan diatas mereka, turunlah
Roh Kudus keatas mereka, dan mulailah mereka. ber kata2 dalam
bahasa Roh - dan bernubuat. Kisah Rasul 19:6.

4. Penumpangan tangan untuk mendoakan orang2 yang sakit. Markus
16:18

5. Tuhan Yesus memberkati anak2 dengan menumpangkan tangan atas
mereka. Matius 19:13; Markus 10:13.

6. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengangkat tanganNya dan 
memberkati mereka. Lukas 24:50.

 



SIAPA2 YANG DAPAT MENUMPANGKAN TANGAN UNTUK HAL2 
TERSEBUT DI ATAS?
1. Imam2, orang2 Lewi . Imamat 1:4; 16:21.
2. Umat Israel (kaum awam). Bilangan 28:15-23.
3. Rasul2, Ketua2. Kisah Rasul 6:4-6; 1 Tim. 4:14.
4. Umat Tuhan (Kaum Awam) sesuai dengan Ibrani 6:1, 2. Markus 

16:15-18.
Jadi penumpangan tangan dapat dipakai sebagai pelayanan kepada 
satu dengan yang lainnya.

 
CATATAN.
Mengingat  betapa  pentingnya  hal  pelayanan  penumpangan  tangan

dalam  kehidupan  dan  pelayanan  Kekeristenan,  maka  hendaknya  hal
tersebut jangan dilakukan dengan SEMBRONO, tetapi harus sungguh2
dengan  pimnan  serta  pengurapan  ROH  KUDUS.  1  Timotius  5:22
dikatakan:
"Janganlah  engkau  ter  buru2  (ter  gopoh2)  menumpangkan  tangan

atas  seseorang  dan janganlah  ter  bawa2 kedalam dosa  orang  lain.
Jagalah kemurnian dirimu."
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