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Mendengar Suara Tuhan
Setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Juru

Selamat pribadinya pasti rindu untuk selalu mengikuti dan taat pada
Allah serta melakukan segalanya untuk dapat menyenangkan hatiNya.
Pada saat kita telah yakin bahwa pimpinan Allah menyertai kita maka
kita tidak akan pernah ragu-ragu dalam melangkah. 

Namun akhir-akhir ini banyak umat kristiani yang mengalami kesulitan
di  dalam  mendengar  suata  Tuhan.  Padahal  jika  kita  tidak  dapat
mendengar  suara-Nya  maka  kita  tidak  akan  pernah  dapat  berjalan
seturut  dengan  kehendak-Nya  dan  hanya  mengikuti  pemikiran  kita
sendiri.  Dan  segala  sesuatu  yang  tidak  seturut  dengan  kehendak
Tuhan adalah dosa. Kita tidak akan pernah dapat menyenangkan hati
Tuhan jika kita tidak dapat mendengar suara-Nya, tidak akan pernah
ada damai  sejahtera  dalam hati  kita  dan juga iman kita  tidak  akan
dapat bertumbuh di dalam Tuhan.

 

Syarat-Syarat untuk Dapat Mendengar Suara Tuhan
Dalam  Injil  Yohanes,  Tuhan  Yesus  berfirman,  "Domba-domba-Ku

mendengar  suara-Ku  dan  Aku  mengenal  mereka  dan  mereka
mengikutAku" (Yoh 10:27). Bagi anak-anak Allah, janji-Nya adalah "ya
dan  amin".  Dari  ayat  tersebut  jelas  dikatakan  bahwa  satu-satunya
syarat untuk dapat mendengar suara Tuhan adalah dengan menjadi
domba-domba-Nya.

Pada saat kita telah bertobat dan menerima Dia sebagai "Gembala
kita  yang  baik",  kita  akan  menjadi  patuh  dan  taat  sebagai  "seekor
domba" dan akan senantiasa mengikuti-Nya kemanapun Dia pergi.

Oleh karena itu kita harus senantiasa mendekat kepada-Nya sebab
pada saat kita jauh dari-Nya kita tidak dapat mendengar suaraNya lagi.
Hal ini berarti bahwa setiap umat Tuhan yang rindu untuk dapat senan-
tiasa mendengar suara Tuhan harus memiliki persekutuan yang utuh
dengan Yesus.

Dalam Yohanes 10:4-5, Yesus memberikan janji-Nya yang indah bagi
kita:  "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia akan berjalan
di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia, karena mereka
mengenal  suaranya.  Tetapi  seorang  asing  pasti  tidak  mereka  ikuti,
malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak
mereka kenal." Jika kita adalah domba-domba Allah,  kita tidak akan
tertipu  karena  kita  dapat  dengan  mudah membedakan  mana suara



Tuhan atau bukan.

Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan maka kita akan semakin
mudah untuk dapat membedakan mana suara Tuhan dan mana yang
bukan.  Kita  dapat  dengan mudah mengenali  suara orang yang kita
cintai meskipun kita berada di tengah keramaian ataupun pada saat
berbicara lewat  telepon,  namun tidak demikian halnya jika kita baru
mengenal seseorang. Oleh karena itu, kita harus memberikan waktu
kita  lebih  lagi  untuk  dapat  mengenal  Tuhan  lebih  dekat  lagi  dan
membebaskan Allah untuk berbicara pada kita.

Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, maka lidah, pikiran dan
seluruh anggota  tubuh kita  akan  senantiasa  berseru  dan  berdoa di
dalam roh. Pada saat kita berdoa di dalam roh (dengan bahasa lidah)
maka kita akan menjadi satu dengan Allah. Roh Kudus adalah suatu
tanda akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Pikiran kita akan dipimpin
oleh Roh sehingga kita memiliki pikiran Kristus di dalam kita. Hati dan
akal budi kita menjadi satu dengan Dia.

Setiap  orang  Kristen  pasti  akan  dapat  mendengar  suara  Tuhan
dengan jelas jika kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan.

(Daftar Isi)

Bagaimana Allah Berbicara pada Kita?
Pertama-tama kita harus dapat membedakan antara doa pribadi dan

doa kelompok.  Dalam doa pribadi,  kita  berhubungan dengan Tuhan
secara  pribadi  dan  dapat  mendengar  suara-Nya  bagi  kita  pribadi.
Sedangkan di dalam doa kelompok secara bersama-sama mendengar
suara Tuhan dan pernyataan Tuhan tersebut ditujukan untuk kepen-
tingan dan hubungan bersama dengan Tuhan.

 

1. Persekutuan Pribadi

Di  dalam  doa  pribadinya,  seseorang  menumpahkan  seluruh  isi
hatinya  pada  Tuhan  dan  masuk  ke  dalam  suatu  hubungan  kasih
dengan Tuhan. Doa yang di naikkan tidak perlu dirangkai dengan kata-
kata  yang  indah  karena  Tuhan  tidak  pernah  dapat  dibohongi.  Jadi
segala  sesuatunya  harus  diungkapkan  dengan  bahasa  yang  seder-
hana dan dengan jujur apa adanya mengenai segala sesuatu yang ada
dalam hati dan benak kita.

Berdiam diri  dalam hadirat Tuhan juga merupakan hal yang sangat



indah dan penting untuk dilakukan sehingga kita akan dapat menden-
gar apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita.

Di  dalam  doa  pribadi,  Allah  biasanya  berbicara  pada  kita  dengan
suara-Nya yang lembut di dalam hati kita. Suara yang lembut tersebut
dapat berupa pernyataan yang jelas dalam bentuk petunjuk, pengertian
ataupun pemahaman akan suatu hal. Ada kalanya Allah menaruhkan
kerinduan dalam hati kita untuk melayani atau melakukan pekerjaan-
Nya pada suatu tempat tertentu.

Kita akan selalu merasakan damai sejahtera pada saat kita berjalan
seturut  dengan  kehendak-Nya  meskipun  harus  melalui  masa-masa
yang sulit.

Seringkali Allah mengijinkan kita untuk ikut merasakan apa yang Dia
rasakan - bagaimana sedih dan kecewa-Nya Dia terhadap orang-orang
yang menolak Dia,  ataupun bagaimana sukacita-Nya Dia pada saat
ada orang yang bertobat dan mau menerima Dia dalam hatinya.

Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman akan hal-hal yang sudah
kita rencanakan dan kemudian kita sadar bahwa apa yang kita rencan-
akan tersebut tidak seturut dengan kehendak Allah.

Jika kita terus menerus membina hubungan persekutuan yang intim
dengan Tuhan maka kita dapat mempercayai apa kata hati nurani kita
oleh karena hidup kita telah tertanam di dalam Dia dan kita memiliki
pikiran Kristus dalam hidup kita.

Selain  memperdengarkan  suara-Nya  yang  lembut  pada  kita,  Allah
juga berbicara  pada  kita  melalui  cara-cara  yang  dramatis,  misalnya
melalui penglihatan, mimpi, suara dan sejenisnya. Jika kita mendapat
suatu  penglihatan  atau  mimpi  yang  kita  tidak  tahu  maknanya,  kita
dapat meminta hikmat dari Tuhan untuk tahu apa makna dari pengli-
hatan atau mompi tersebut maka Dia akan mengungkapkan rahasia-
Nya bagi kita. Namun manifestasi inipun tetap harus di cek dalam roh.
Jika memang hal itu berasal dari  Tuhan maka kita akan merasakan
damai sejahtera namun jika tidak ada damai sejahtera maka kita harus
mengandalkan kuasa nama Yesus.  Karena jika memang pernyataan
tersebut bukan berasal dari Allah maka dengan kuasa nama Yesus hal
tersebut akan lenyap.

Adakalanya  umat  Tuhan  yang  percaya  dapat  meminta  pertanda
(sebagaimana yang dilakukan Gideon) untuk meneguhkan pernyataan
yang mereka terima dari Allah. Peneguhan tersebut dapat berupa ayat
dari Firman Tuhan ataupun tanda-tanda yang lainnya. Meminta pene-
guhan  akan  suatu  pernyataan  Tuhan  bukan  hal  yang  keliru  untuk



dilakukan selama tanda-tanda tersebut hanya digunakan untuk mene-
guhkan  bukan  untuk  mengambil  alih  suara  Tuhan  yang  sudah  Dia
nyatakan.

Semakin  kita  mendekat  dan  memantapkan  langkah  kita  bersama
Tuhan maka kita akan semakin jelas mendengar suara-Nya. Kita akan
menikmati  suatu hubungan yang dekat  dan yang indah dengan Dia
dimanapun dan apapun yang kita lakukan.

 

2. Persekutuan dengan umat Tuhan

Di dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan, Tuhan tidak akan
berbicara hanya di dalam hati satu orang saja. Semua anggota perse-
kutuan perlu untuk dapat mendengar suara-Nya dan beroleh kekuatan
(1 Kor. 14:31). Di dalam suatu persekutuan, ada sembilan karunia Roh
yang  ter-manifestasi,  terutama  perkataan  hikmat,  pengetahuan  dan
nubuatan.  Allah memberikan pernyataan dan pengertian akan suatu
hal melalui perkataan, pengetahuan dan, petunjuk-Nya juga perkataan
hikmat  yang  membangun,  menasehati  dan  menghibur  melalui
nubuatan.

Oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, "Kejarlah kasih itu dan
usahakanlah  dirimu  memperoleh  karunia-karunia  Roh,  terutama
karunia untuk bernubuat". Kasih yang kita miliki bagi umat Tuhan akan
termanifestasi melalui kerinduan kita untuk melayani mereka dengan
Firman Tuhan yang akan menenangkan, menghibur dan memberikan
kekuatan.  Di  gereja-gereja  pada  umumnya,  kita  hanya  mendengar
para hamba Tuhan berbicara mengenai Allah dan firman Allah namun
lebih daripada itu kita lebih membutuhkan untuk Allah sendiri berbicara
pada kita.

Kita harus selalu bersandar pada Tuhan dalam segala keputusan dan
jalan  ita  ambil  dalam  pelayanan  dan  segala  keputusan  diambil
berdasar  kan atas  jawaban Tuhan  yang  jelas  melalui  doa-doa  kita.
Setiap orang harus mendapat kan suatu tanda Roh setelah mereka
menaikkan doa atau paling tidak hati Allah telah berkenan atas setiap
kepu- tusan yang kita ambil. Jika ada satu orang yang tidak merasa
damai sejahtera akan kepu- tusan tersebut maka kita harus menunda
keputusan itu dan berdoa lagi. Tindakan tersebut akan menghindarkan
kita dari rasa kecewa.

Pada  saat  seseorang  bermasalah  maka  ia  akan  mendapatkan
nasehat-nasehat  yang  berbeda  dari  orang  lain.  Saat  itulah  kita
membutuhkan sesuatu yang: membangun, menasehati dan menghibur



langsung dari Allah. Ada kalanya seseorang tahu bahwa ada sesuatu
yang salah pada dirinya namun tidak menge- tahui dengan pasti akar
dari permasalahannya tersebut.  Oleh karena itulah dalam pelayanan
konseling  sangat  penting  bagi  kita  untuk  mendapat.  hikmat  dan
pengetahuan dari Allah dan bukan dari pengertian kita sendiri.

Manifestasi  dari  Roh  dapat  disampaikan  secara  formal  dengan
perkataan:  "Allah berfirman..." atau juga dapat disampaikan secara
tidak langsung dan tersirat melalui kesaksian, pengajaran, dan bahkan
melalui perca- kapan sehari-hari. Jika mulut kita telah diurapi oleh Roh
Kudus,  maka Dia  yang akan menguasai  setiap  perkataan yang kita
ucapkan, dan pada saat itulah kita sendiri akan takjub oleh karena apa
yang kita sampaikan tepat seperti yang dibutuhkan.

Allah juga berbicara pada umat-Nya melalui penglihatan. Jika sese-
orang  dalam  suatu  persekutuan  mendapat  suatu  penglihatan  maka
penglihatan  tersebut  harus  disampaikan  kepada  jemaat.  Kemudian
Allah  akan  memberikan  makna  dari  penglihatan  tersebut  melalui
perkataan nubuatan atau perkataan pengetahuan. Ada kalanya Allah
akan memberikan penglihatan tersebut kepada beberapa orang atau
bahkan  kepada  seluruh  yang  hadir  dalam  persekutuan  tersebut.
Pengungkapan  dari  makna  penglihatan  itu  dapat  melalui  nubuatan
atau diskusi yang dipimpin oleh Roh.

Pada  saat  umat  Tuhan berkumpul  bersama untuk  berdoa  mencari
hadirat Allah maka mereka dapat membahas suatu hal bersama-sama
secara  informal.  Allah  sendiri  yang  akan  memimpin  pembicaraan
tersebut dan akan berbicara kepada mereka. Metode seperti ini sangat
tepat dipakai dalam suatu "Bible Study" oleh karena setiap orang dapat
mengambil bagian dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain
dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Cara diskusi seperti  ini
seringkali memun-culkan suatu pemahaman yang baru yang sebelum-
nya belum diketahui oleh peserta diskusi.

Pada saat  kita berdba secara pribadi  dengan Allah maka Allahpun
akan berbicara secara pribadi dengan kita. Namun pada saat kita ada
dalam suatu persekutuan maka setiap perkataan dan pengungkapan
yang  kita  nyatakan  akan  ditujukan  untuk  orang  lain.  Perhatian  kita
adalah untuk orang lain; karena kita melayani orang lain. Setiap jemaat
harus berdoa: "Ya Tuhan pakailah aku untuk dapat melayani saudara-
saudariku.  Berikan  aku  sesuatu  yang  dapat  membangun  iman
mereka." Setelah itu, apapun yang kita terima dari Allah - Firman Allah,
pengungkapan rahasia Ilahi, pengajaran, penglihatan, dsb - harus kita
bagikan dengan sesama.



"Tetapi  jika  seorang  lain  yang  duduk  disitu  mendapat  pernyataan,
maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh
bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar
dan beroleh kekuatan." (1 Kor. 14:30-31).

Di dalam suatu persekutuan, agar kita dapat mendengar suara Tuhan
maka setiap kita harus ada di dalam Tuhan dan dipenuhi oleh Roh dan
membiasakan  diri  untuk  menyampaikan  manifestasi  Roh  Kudus
tersebut.

(Daftar Isi)

 

Apa yang ingin Allah nyatakan pada Kita?
Pada  saat  kita  berkomunikasi  dengan  Allah,  janganlah  kita  mem-

onopoli  percakapan.  Bebaskan  Allah  untuk  menentukan  apa  topik
pembicaraan dan pemimpinnya. Berikut ini adalah beberapa topik yang
menjadi kesukaan Allah untuk kita:

1. Kasih-Nya pada kita

Diatas segalanya,  Allah merindukan suatu hubungan kasih dengan
anak-anak-Nya.  Jika  anak-anak-Nya  mau  mendengarkan  Dia  maka
Dia  akan  terus  menerus  menyatakan  mengenai  kasih-Nya  pada
mereka.  Kita  tidak  perlu  bersusah  payah  untuk  dapat  menerima
kasihNya. Jika kita mau membuka hati maka Allah akan mencurahkan
kasih-Nya dan kita dapat membagikan kasih itu pada sesama. Banyak
orang gagal untuk dapat mendengar suara Tuhan oleh karena mereka
terlalu  sibuk  dengan  permintaan-permintaan,  masalah-masalah  dan
pertanyaan-pertanyaan  mereka  sendiri.  Sedangkan  Allah  berfirman;
"Aku  mengasihimu,  anak-Ku,  dan  Aku  ingin  engkau  tinggal  dalam
kasihKu".  Jawaban tersebut  di  atas tampaknya tidak sesuai  dengan
apa yang kita harapkan sehingga seringkali  kita tidak mau menden-
garkan jawaban Allah tersebut. Namun sesungguh nya jika kita mau
membiarkan Allah memberikan kasih-Nya pada kita sebagaimana yang
Dia kehendaki maka segalanya akan diberikan-Nya pada kita sesuai
dengan apa yang kita butuhkan.

2. Kekudusan

Pada saat kita mengalami baptisan air dan baptisan Roh maka segala
dosa  kita  telah  diampuni.  Tuhan  Yesus  menyelamatkan  "dengan
sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah." (Ibr 7:25).



Namun terkadang kita masih dapat jatuh ke dalam dosa. Dan jika hal
itu  terjadi  maka Roh Allah  yang ada di  dalam kita  akan memperin-
gatkan kita akan dosa yang kita lakukan sehingga kita menjadi sadar,
mengakui dosa kita dan menerima pengampunan-Nya. Akan tetapi kita
harus ingat bahwa kita tidak perlu lagi mengakui dosa-dosa yang dulu
telah diampuni, kita hanya memohon ampun atas dosa-dosa yang baru
saja  kita  lakukan,  yang  diingatkan  oleh  Roh  Kudus.  Janganlah  kita
selalu  meneliti  diri  sendiri  untuk  mencari-cari  dosa-dosa  kita  sendiri
tetapi biarkan Roh Allah menunjuk-kannya pada kita.

Hidup  dalam  kekudusan  bukanlah  tujuan  akhir  dari  pengampunan
dosa tetapi merupakan suatu langkah awal. Roh Allah akan membawa
kita  semakin  masuk  ke  dalam  suatu  penyembahan  yang  sejati,
kesucian dan kekudusan, pengungkapan kasih Yesus lebih dan lebih
lagi menuju pada kesempurnaan yang sejati di dalam dan melalui kita.
Untuk  itu  diperlukan  suatu  proses  penyangkalan  diri  yang  terus
menerus dan hubungan persekutuan yang lebih intim dengan Allah.

3. Pimpinan Allah

Allah  akan  senantiasa  memimpin  kita  dalam  segala  hal  jika  kita
memintanya dan kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak-
Nya.

Ada beberapa orang yang membedakan antara hal-hal yang mereka
pikir  dapat  mereka  lakukan  dengan  kemampuan  mereka  sendiri
dengan  hal-hal  yang  harus  mereka  serahkan  pada  Tuhan.  Namun
sebenarnya  bagi  Allah  tidak  ada  yang  terlalu  kecil  ataupun  terlalu
besar. Dia ingin menjadi Allah bagi seluruh hidup kita, merangkul kita
dalam tangan-Nya,  bersama-sama menentukan setiap langkah yang
akan kita ambil, dan memimpin kita dalam segala perkara, baik perkara
yang besar maupun yang kecil sekalipun.

4. Pengajaran-Nya

Allah mengajar  kita  dengan cara-Nya yang indah melalui  kejadian-
kejadian  yang  kita  alami  sehari-hari.  Dia  juga  mengajar  kita  lewat
Firman Tuhan yang kita baca sehari-hari dan lewat pewahyuan-pewah-
yuan-Nya. Di dalam persekutuan kita dengan umat Tuhan pun Tuhan
dapat  memberikan  pengajaran-pengajaranNya,  lewat  tukar  pikiran,
diskusi, Bible study, nubuatan dan menguatkan satu dengan yang lain.



5. Rahasia lsi Hati-Nya

Allah tidak hanya ingin menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-
hari  maupun  pelayanan  kita;  namun  lebih  dari  itu  Dia  rindu  untuk
mengungkapkan  rahasia  KerajaanNya.  Tuhan  Yesus  berkata:  "Aku
menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada
kamu  segala  sesuatu  yang  telah  Ku  dengar  dari  Bapa-Ku." Dia
menghendaki agar kita mengetahui rancangan-rancangan dan rahasia-
rahasia-Nya akan apa yang terjadi pada gereja dan dunia pada masa
sekarang  ini.  Dia  ingin  kita  untuk  mengerti  akan  peran  kita  dalam
rencana-Nya. Dan kita tidak akan pernah mengerti jika kita mengan-
dalkan  pengalaman-pengalaman  ataupun  pikiran-pikiran  kita  sendiri.
Pengertian dan pemahaman itu hanya bias kita dapatkan melalui suatu
persekutuan yang intim dengan Dia.

Baik  pikiran  ataupun  hati  kita  harus  selalu  peka  akan  mendengar
suara Allah. Kita harus senantiasa membiarkan Dia untuk menguasai
setiap  bentuk  komunikasi  antara  kita  dan  Dia  sehingga isi  hati-Nya
dapat diungkapkan pada kita.

(Daftar Isi)

 

Halangan-Halangan Di Dalam Mendengar Suara Tuhan
Allah telah berjanji pada kita bahwa kita akan selalu dapat mendengar

suara-Nya. Maka sangatlah jelas tidak akan ada halangan dari pihak
Allah  untuk  menyampaikan  suara-Nya.  Namun  ada  hal-hal  tertentu
yang membuat kita tidak dapat mendengar suara Tuhan.

1. Dosa

Dosa memisahkan kita dari Allah. Semakin jauh kita terpisah dari Dia
semakin sulit kita untuk dapat mendengar suara-Nya. Untuk itulah kita
harus  segera  memulihkan  hubungan  kita  dengan  Allah  dan  segera
mengakui  segala  dosa-dosa kita  sehingga  persekutuan kita  dengan
Allah dapat terus terbina.

2. Tidak dapat mendengar

Banyak  orang  tidak  dapat  mendengar  suara  Tuhan  oleh  karena
mereka tidak dengan sungguh-sungguh mau mendengar suara Tuhan.
Mereka  tidak  memberikan  waktu  untuk  tenang  (saat  teduh)  dan
mendengarkan  dengan  tekun.  Sebenarnya  hal  inilah  yang  menjadi



penghalang yang biasa dialami di dalam mendengar suara Tuhan.

3. Tidak taat

Pada saat kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, maka biasanya
kita akan merasa Tuhan menjauh dari kita dan tidak berbicara pada
kita. Dan jika hal itu menjadi suatu kebiasaan maka telinga rohani kita
akan menjadi tuli dan hati kita menjadi keras sehingga kita sama sekali
tidak  dapat  mendengar  suara  Tuhan.  Untuk  itulah  kita  harus  cepat
meresponi setiap kali Roh Kudus berbicara lewat hati nurani kita. Kita
harus  selalu  taat  sehingga  kita  dapat  mendengar  suara-Nya.  Saat
terbaik  untuk  melatih  ketaatan  kita  adalah  pada  saat  kita  berdoa
bersekutu  bersama  umat  Tuhan,  dimana  kita  mulai  untuk  berjalan
menurut pimpinan Roh dan saling melayani satu dengan yang lain.

4. Tidak percaya

Kita tidak akan dapat mendengar suara Tuhan jika kita mempercayai
bahwa  Tuhan  tidak  akan  berbicara  pada  umat-Nya  atau  jika  kita
mempercayai jika Tuhan hanya berbicara lewat Alkitab yang tertulis.
Karya Tuhan tidak hanya berhenti setelah Firman-Nya tertuang dalam
Alkitab.  Dia adalah Allah  yang hidup dan akan terus berkomunikasi
dengan kita, umat-Nya.

5. Perbedaan

Jika  dalam  persekutuan  kita  dengan  Allah  kita  rindu  untuk  dapat
mendengar suara-Nya maka kita harus sehati dan sepikir dengan Dia.
Dan jika dalam persekutuan tersebut ada yang masih belum percaya,
belum  bertobat  atau  belum  satu  Roh  maka  persekutuan  itu  akan
membingungkan  dan  suara  Tuhan  tidak  dapat  kita  dengar  dengan
jelas. Jika kita merindukan suatu ibadah dimana karunia-karunia Roh
dapat termanifestasi sepenuhnya maka kita harus menghimpun umat-
umat Tuhan yang telah mengalami baptisan Roh yang mau bersehati
untuk memiliki  kesatuan di  dalam Roh dan mencari  Allah  bersama-
sama. Sedangkan orang-orang lain dapat masuk dalam persekutuan
ini hanya untuk dilayani bukan sebagai bagian dari persekutuan. Jika
ada pertentangan atau sakit antara anggota persekutuan maka hal itu
akan dapat mempengaruhi di dalam mendengar suara Tuhan dengan
jelas.  Oleh karena itulah segala perbedaan dan pertentangan harus
segera diselesaikan untuk dapat terbentuk suatu kesatuan hati.



6. Budaya dan Peraturan Manusia

Pada abad permulaan,  orang-orang Farisi  terkejut  dan tidak  dapat
menerima  pengajaran  pengajaran  Yesus  oleh  karena  Yesus  tidak
sepenuhnya  menuruti  kebiasaan  orang  Yahudi,  pada  pada  saat  itu
dipercayai didasari oleh Hukum Taurat. Saat itu Yesus membawa suatu
hukum baru  yang  "tidak  berdasarkan  taurat  tapi  berdasarkan  Roh".
Oleh karena hukum Roh yang ada dalam Yesus Kristus itulah maka
kita telah dibebaskan dari dosa dan kematian.

Kedua halangan ini menjadi masalah yang besar saat ini oleh karena
budaya  dan  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  di  beberapa
negara dibuat berdasarkan sekularisme atau kebudayaan orang fasik.
Oleh karena itu tidaklah mengejutkan jika peraturan dan bebudayaan
tersebut bertentangan dengan hukum Roh Yesus. Orang-orang yang
telah terikat oleh tradisi akn mengalami kesulitan yanh cukup besar di
dalam mendengar suara Tuhan.

7. Kondisi Sekitar Kita

Di dalam kitab Yesaya terdapat suatu pertanyaan yang aneh: "Siap-
akah  yang  buta  seperti  suruhan-Ku  dan  yang  tuli  seperti  hamba
Tuhan?" Dari ayat tersebut berarti bahwa kita tidak boleh terpaku pada
sekeliling kita atau terpengaruh oleh suara-suara yang sumbang yang
kita dengar. Contohnya, seumpama kita melayani orang sakit, kita tidak
boleh patah semangat oleh karena melihat  keadaan orang sakit  itu.
Separah apapun sakit yang dia derita, satu hal yang harus kita ingat,
yaitu  kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat  kesembuhannya.  Kita
harus menutup telinga kita akan suara-suara yang mengatakan kalau
Tuhan  tidak  akan  dapat  menyembuhkan  penyakit  itu  ataupun  yang
mengatakan  bahwa  Tuhan  tidak  akan  pernah  berbicara  lagi  pada
umat-Nya.  Kita juga tidak  perlu mendengarkan kritikan-kritikan yang
hanya berdasarkan analisa pukiran manusia.

8. Emosi

Emosi  kita  terkadang  lebih  mendominasi  dibanding  dengan  suara
Tuhan. Rasa iri hati dapat menghalangi kita untuk dapat mendengar
suara Tuhan.

Suatu contoh, seringkali pada saat seorang jejaka dan seorang gadis
saling  tertarik,  emosi  mereka  mulai  bekerja.  Pada  awalnya  mereka
mulai  meminta  apa  kehendak  Tuhan.  Namun  seringkali  perasaan
mereka menghalangi suara Tuhan. Jika demikian akan lebih baik kalau



mereka  terlebih  dahulu  dapat  mendengar  suara  Tuhan  sebelum
perasaan emosional mereka mendominasi. 

Pada saat kita berdoa atau melayani dalam Roh, kita harus selalu
dalam  keadaan  yang  tenang.  Manifestasi  Roh  harus  disampaikan
dengan tenang, dan sepenuhnya dipenuhi oleh Roh. Jangan sekali-kali
melakukan suatu pelayanan jika di dalam hati kita ada kemarahan atau
sakit hati terhadap orang yang akan kita layani. Karena dalam keadaan
yang  demikian  maka  kita  akan  lebih  dipengaruhi  oleh  emosi  kita
daripada Firman Allah.

Perasaan emosi kita seringkali  menipu kita.  Tapi orang-orang yang
sungguh-sungguh  mencari  Allah  tidak  akan  pernah  tersesat  atau
tertipu.

9. Pikiran Manusia

Segala  kemampuan,  pikiran,  rencana,  dan  keinginan  kita  dapat
menjadi penghalang di dalam mendengar suara Tuhan. Orang-orang
yang pintar seringkali mengalami kesulitan di dalam mendengar suara
Tuhan. Sebab pada saat kita telah memiliki rencana dan ide-ide yang
kita buat sendiri maka seringkali kita menolak apa yang sudah Tuhan
rencanakan bagi kita. Segala pikiran dan kemampuan kita harus kita
tanggalkan dan serahkan pada kuasa Tuhan sehingga kita senantiasa
mengikuti rencana dan kehendak-Nya.

Di dalam mencari pimpinan Allah, kita tidak boleh lagi menimbang-
nimbang  akan  kemungkinan-kemingkinan.  Sebab  pada  saat  kita
meminta  sesuatu  pada  Allah  kemungkinan  jawaban  yang  Tuhan
berikan adalah apa yang pertama kali keluar di pikiran kita. Jadi jika
kita ada pikiran lain maka kita akan menjadi bingung.

Allah akan memimpin dan menyertai kita di dalam segala hal, bahkan
dalam hal-hal  yang  terkecil  sekalipun.  Apa  yang  harus  kita  lakukan
hanyalah senantiasa berjalan bersama Dia, berdoa di dalam Roh, dan
mentaati apa kehendak Tuhan.

Namun  jangan  kita  terkejut  jika  apa  yang  diberikan-Nya  berbeda
dengan apa yang kita harapkan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa
apa yang Allah pikirkan jauh melebihi  apa yang akan dalam pikiran
kita.

(Daftar Isi)


