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Air Hidup

Hidup tanpa Roh Tuhan adalah seumpama 
gurun yang tandus, sumur yang kering 
ataupun sepohon pokok yang layu. Tiada 

amaun kegirangan, kepelesiran ataupun keseronokan 
yang dapat memenuhi kehausan hati dengan kasih 
Tuhan, jaminan dan pimpinanNya.

 Tetapi kita dapat menghilangkan kehausan ini 
sekaligus, seandainya kita mempunyai mata air di 
dalam diri kita yang tidak akan kering. Mata air 
ini adalah Roh Tuhan. Seandainya anda percaya 
kepadaNya dan memintaNya supaya memberikan 
anda ‘air hidup’ ini, maka Tuhan Yesus Kristus akan 
diam di dalam hati anda. Dia akan menyuburkan 
jiwa anda dan memberikan anda pengharapan dan 
matlamat yang sebenar di dalam kehidupan anda.
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Roh Tuhan 

Tuhan itu Roh (Yohanes 4: 24). Roh Kudus adalah 
Roh Tuhan ataupun Tuhan sendiri. Oleh itu 
apabila merujuk kepada Roh Kudus, Alkitab 

menggunakan gantinama “Dia” dan bukannya “ia”.

 Roh Kudus melaksanakan kerja-kerja dengan 
pelbagai cara. Melalui Roh Kudus, Tuhan telah 
mencipta cakerawala, mengurapi pelayan-pelayanNya 
dan berbicara melalui para nabi.

 Hampir dua ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus 
Kristus telah dilahirkan melalui perawan Maria 
oleh Roh Kudus. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus 
turun ke atasNya dan memenuhiNya dengan kuasa 
yang besar bagi membuktikan bahawa Dia adalah 
Juruselamat Tunggal. 

 Pada hari ini, Dia juga menggerakkan manusia 
untuk percaya serta mengakui Tuhan Yesus Kristus. 
Dia menyakinkan kita tentang dosa kita agar kita 
dapat datang ke hadirat Tuhan untuk memohon belas 
kasihanNya.
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Roh Yang Diam Di Dalam Kita 

Tuhan telah berjanji begitu dengan berulang 
kali melalui para nabi bahawa Dia akan 
mencurahkan Roh Kudus ke atas jemaat 

untuk diam di dalam hati mereka. “RohKu akan 
Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan 
membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu 
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanKu dan 
melakukannya” (Yehezkiel 36: 27).

 Tuhan Yesus telah berjanji bahawa Roh Kudus 
akan diturunkan dan diam di dalam kita untuk 
selamanya. “Aku akan minta pada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, iaitu Roh 
Kebenaran… Tetapi kamu mengenali Dia, sebab Ia 
menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku 
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 
Aku akan kembali kepadamu” (Yohanes 14: 16-18).
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Bukti Menerima Roh Kudus 

Apabila seseorang menerima Roh Kudus, 
Tuhan memberikannya suatu tanda untuk 
menunjukkan bahawa Roh Kudus berada di 

dalam dirinya. Tanda tersebut ialah berkemampuan 
untuk berkata-kata dalam bahasa Roh iaitu suatu 
bahasa yang tidak dapat difahami, yang cuma 
difahami Tuhan.

 “Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, 
tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada 
Tuhan. Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti 
bahasanya; oleh Roh ia mengucapakan hal-hal yang 
rahasia” (I Korintus 14: 2). Berbahasa roh adalah suatu 
perhubungan dengan Tuhan secara mendalam untuk 
berdoa dan memuji Tuhan.

 Apabila Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang 
dijanjikanNya itu pada hari Pentakosta buat pertama 
kalinya (Kisah Para Rasul fasal 2), para pemercaya mula 
berkata-kata dalam bahasa roh. Sejak itu, apabila 
Roh Kudus turun ke atas seseorang pemercaya, ia 
dibuktikan melalui berbahasa roh. Sesiapa yang 
belum pernah mengalami pengalaman ini, ia masih 
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belum lagi menerima Roh Kudus kerana berbahasa 
roh merupakan bukti untuk menerima Roh Kudus 
(rujuk Kisah Para Rasul 10: 45-47).

 Menerima Roh Kudus merupakan suatu pengalaman 
yang dapat didengar dan senantiasa dapat dilihat. 
Ia dapat didengar melalui kata-kata bahasa Roh. Ia 
dapat dilihat melalui pergerakan tubuh, walaupun 
ini bukannya tanda yang wajib. Murid-murid Tuhan 
berkata bahawa mereka mahupun para pemerhati 
dapat ‘melihat dan mendengar’ pencurahan Roh 
Kudus (rujuk Kisah Para Rasul 2: 33).

 Berbahasa roh bukannya pengalaman untuk satu 
kali sahaja. Oleh kerana Roh Kudus diam di dalam 
diri kita, maka setiap kali apabila kita berdoa, kita 
akan berkata-kata dalam bahasa roh. Melalui doa 
dalam bahasa roh, “Roh sendiri berdoa untuk kita 
kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan” (Roma 8: 26). Berbahasa roh adalah di 
luar pengertian manusia. Bahasa Roh membuatkan 
doa kita lebih berkesan di mana  ianya adalah suatu 
bahasa rohani yang menghubungkan kita secara terus 
kepada Tuhan. 
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 Sebagai seorang insan, kita semua mempunyai 
keinginan untuk meluahkan isi dan perasaan di dalam 
hati; tetapi luahan ini berlaku bukannya secara lisan. 
Contohnya, dalam detik kegembiraan, kita akan 
ketawa. Dalam masa ketakutan, kita menjerit dan 
dalam kesedihan kita akan meratap.

 Adakalanya kita begitu menderita sehingga 
tiada perkataan yang dapat menyampaikan perasaan 
tersiksa kita. Kadangkala perkataan ‘terima kasih’ 
hanya mampu menyatakan sedikit bahkan sangat 
sedikit penghargaan hati kita kepada Tuhan. Kita 
berkemungkinan tergerak untuk berkata sesuatu, tetapi 
adalah di luar kemampuan kita untuk mengatakannya 
secara lisan dengan jelas dan tepat. Namun apabila 
Roh Kudus berdoa untuk kita, ia menggantikan 
perkataan-perkataan duniawi dengan bahasa roh. 
Dengan demikian, hati kita akan dipuaskan.
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Roh Kudus Dan Keselamatan 

“Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, 
ia bukan milik Kristus” (Roma 8: 9). Kita bukan 
sahaja perlu mengakui Yesus sebagai Juruselamat 

kita, bahkan kita perlu memiliki Roh Kudus untuk 
menerima keselamatan dalam Kristus.

 “Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, 
kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam 
nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Tuhan kita” (I 
Korintus 6: 11). Roh Kudus membersihkan dosa kita 
dengan darah Kristus, mengisytiharkan kebenaran 
kita (pembenaran) dan mengasingkan kita sebagai 
bangsa Tuhan yang kudus (pengudusan). Pengudusan 
merupakan perbuatan Tuhan ke atas seseorang 
pemercaya untuk sepanjang hayatnya. Kita tidak 
mampu mengatasi sifat kodrat dosa kita, juga tidak 
dapat mengalahkan godaan si jahat dengan tekad kita 
sahaja. Roh Kuduslah yang akan membekalkan kuasa 
perubahan yang kita perlukan untuk menjalankan 
kehidupan yang sempurna. 
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 Roh Kudus membolehkan kita ‘mematikan 
perbuatan-perbuatan tubuh kita’ (Roma 8: 13). Ia 
meneguhkan roh kita untuk menghindarkan 
keinginan jahat kita dan tunduk kepada perintah-
perintah Tuhan.

 “Sebab Tuhan dari mulanya telah memilih kamu 
untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan 
kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai” (II 
Tesalonika 2: 13). Dengan pimpinan serta peneguhan 
Roh Kudus, kita akhirnya dapat memasuki kerajaan 
Syurga Tuhan.
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Roh Kudus Sebagai Saksi 

“Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, 
bahawa kita adalah anak-anak Tuhan” (Roma 8: 
16). Kita pernah kehilangan identiti kita sebagai 

anak Tuhan disebabkan kita telah berdosa kepadaNya. 
Tetapi melalui penyelamatan Kristus, kita sekali lagi 
menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kita 
Roh Kudus sebagai saksi bahawa kita adalah anak-
anakNya.

 Kita juga mati secara rohaniah di dalam dosa. 
Tetapi Tuhan telah memulihkan kehidupan rohaniah 
kita dan memberikan kita hidup kekal. Tuhan sekarang 
diam di dalam kita melalui RohNya. Roh Kudus 
memberi jaminan kepada kita tentang kehadiran 
Tuhan. “Dan demikianlah kita ketahui, bahawa Tuhan 
ada di dalam kita, iaitu Roh yang telah karuniakan 
kepada kita” (1 Yohanes 3: 24).

 Roh Kudus juga adalah satu ‘tanda’ jaminan 
janji Tuhan kepada para pemercaya untuk mendapat 
bahagian dalam kerajaan syurga (lihat Efesus 1: 13-14 dan 
II Korintus 5: 1-5). Bagaimana kita ketahui yang Tuhan 
hidup? Kita mengetahui disebabkan janjiNya tentang 
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Roh Kudus telah menjadi nyata. Bagaimana kita tahu 
bahawa Sorga itu benar? Kita mengetahuinya melalui 
Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita.
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Bagaimana Menerima 
Roh Kudus ?

Setelah mengetahui bahawa untuk diselamatkan, 
kita harus memiliki Roh Kudus, maka kita 
mesti bertanya kepada diri kita, “Adakah saya 

memiliki Roh Kudus?” Walaupun anda sudahpun 
menerima Yesus Kristus ke dalam hati anda, anda 
berkemungkinan belum menerima Roh Kudus.

 Sekiranya Tuhan belum lagi memberi anda tanda-
tanda berbahasa roh, anda belum lagi menerima Roh 
Kudus. Maka, itulah sebabnya mengapa Paulus bertanya 
kepada para pemercaya: “Sudahkah kamu menerima 
Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?” (Kisah Para 
Rasul 19: 2). Mereka menjawab bahawa mereka belum 
menerima bahkan belum pernah mendengar bahawa 
adanya Roh Kudus. Setelah membaptiskan mereka, 
Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, lalu 
mereka menerima Roh Kudus dan berkata-kata dalam 
bahasa roh.
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Dibaptis
 Untuk menerima Roh Kudus, kita perlu melalui 
proses pengkristianan. Kita mesti percaya Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat kita, bertaubat dari dosa-dosa 
kita dengan rendah hati dan dibaptiskan ke dalam 
Kristus. Pembaptisan adalah bersepadu dengan janji 
Roh Kudus; kita tidak akan memperolehi satu tanpa 
kehadiran yang satu lagi. “Bertobatlah dan hendaklah 
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam 
nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, 
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus” 
(Kisah Para Rasul 2: 38).

 Seandainya anda telah dibaptis dengan cara yang 
berbeza daripada ajaran-ajaran Alkitab, ataupun belum 
lagi menerima Injil Keselamatan yang sepenuhnya, 
maka anda harus menerima pembaptisan dan Injil 
di dalam Gereja Yesus Benar.
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Mentaati Kebenaran
 Tuhan memberikan Roh Kudus “kepada semua 
orang yang mentaatiNya” (Kisah Para Rasul 5:3 2). Oleh 
kerana Roh Kudus adalah Roh Kebenaran, maka setiap 
orang yang ingin menerima Roh Kudus mestilah 
mengkaji dan mentaati Injil Benar yang diajarkan 
oleh Gereja Benar dengan rendah hati. 

Berdoa
 Kita mesti memohon Roh Kudus daripada Tuhan. 
Bapa yang di sorga akan memberikan Roh Kudus 
‘kepada mereka yang meminta kepadaNya’ (Lukas 11: 
13). Berdoa adalah cara untuk meminta Roh Kudus.

 Mulakan doa anda dengan berkata: “Dalam 
nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa”. Tuhan 
pernah berjanji” “Dan apa yang kamu minta dalam 
namaKu, Aku akan melakukannya” (Yohanes 14: 13). 
Hanya dengan nama Yesus Kristus kita berhak 
membuat suatu permintaan kepada Tuhan. Oleh 
itu, panjatkanlah doa didalam namaNya.

 Selepas itu, kita berkata “Haleluya, puji Tuhan 
Yesus”. “Haleluya” bererti “memuji Tuhan”. Inilah 
caranya himpunan besar orang banyak di Syurga 
memuji Tuhan. Di dalam penglihatannya, Yohanes 
‘mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan 
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besar orang banyak di Sorga, katanya: Haleluya! 
Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah 
pada Tuhan kita’ (Wahyu 19: 1).

 Sambil anda memuji Tuhan dengan bibir anda, 
doa anda mesti diluahkan dari hati anda. Dengan 
sifat kerendahan hati, tampillah ke hadapan Tuhan, 
memohon pengampunan serta belas kasihan: “Ya 
Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini” (Lukas 18: 
13).
 Hauskanlah Roh Kudus seperti menghauskan air. 
Dengan memegang keyakinan terhadap janji Tuhan, 
melalui doa yang tidak henti-henti dan kerinduan 
yang sejati, anda akan menerima Roh Kudus seperti 
yang dijanjikan Tuhan.  

 Anda akan digerakkan untuk berkata-kata dalam 
bahasa roh apabila Roh Kudus yang dijanjikan itu 
dikaruniakan ke atas anda, seperti apa yang tercatat 
di dalam Alkitab. Anda juga akan merasai kehangatan 
dan kuasa dari atas. Roh Kudus datang dari Tuhan, 
oleh itu apabila anda menerima Roh Kudus, ia adalah 
suatu pengalaman yang tidak menakutkan, tidak seperti 
seseorang yang hilang kesedaran atau pengawalan 
atau kesedaran. Sebaliknya anda masih berada dalam 
keadaan yang sedar dan boleh mengakhiri doa anda 
pada bila-bila masa sahaja.
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 Ini adalah suatu tanda yang menghairankan dari 
Tuhan. Ia adalah suatu pengalaman yang sama seperti 
apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada dua 
ribu tahun yang lalu, ketika Roh Kudus diturunkan 
ke atas manusia buat pertama kalinya.
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Kisah Para Rasul 2: 2-4 

wwwww

“Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 
seperti tiupan angin keras, 

yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka 
duduk; 

dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti 
nyala api, yang bertebaran 

 dan hinggap pada mereka masing-masing. 

Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan 
mulai berkata-kata dalam 

bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan 
oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya” 

wwwww
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Roh Kudus ~ 
Penolong Dan Kuasa

Tuhan Yesus mengungkapkan Roh Kudus sebagai 
‘Penolong’. Roh Kudus seumpama sahabat 
dan guru peribadi yang dapat memimpin 

kita pada bila-bila masa tanpa membuat temu janji. 
Ia akan bersama-sama dengan kita untuk sepanjang 
hayat, jika kita hidup menuruti firman-firman Tuhan.

 Kaunselor ini mengajar kita memahami kebenaran 
kerana Dia adalah Roh Kebenaran. “Tetapi apabila 
Ia datang, iaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin 
kamu ke dalam seluruh kebenaran” (Yohanes 16: 13). 
Roh Kudus membukakan pemahaman kita yang 
terbatas itu agar kita dapat mengerti kehendak serta 
jalan Tuhan, kerana ‘tidak ada orang yang tahu, apa 
yang terdapat di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan’ 
(1 Korintus 2: 11).

 Oleh kerana Roh Kudus membolehkan kita 
mengetahui kehendak serta kebenaran Tuhan, Ia 
mampu menolong kita berdoa dengan berkesannya. 
“Dan Tuhan yang menyelidiki hati nurani, mengetahui 
maksud Roh itu, iaitu bahawa Ia, sesuai dengan 
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kehendak Tuhan, berdoa untuk orang-orang kudus” 
(Roma 8: 27). Berdoa dengan bahasa roh memanfaat 
kita, lebih baik berbanding dengan doa-doa kita yang 
menggunakan perkataan-perkataan yang terbatas.

Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan Tuhan, 
yakini kekuatan untuk mengubah kehidupan kita, 
kekuatan untuk mengalahkan godaan dan kekuatan 
untuk bersaksi demi Tuhan. “Tetapi kamu akan 
menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu 
akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi” (Kisah 
Para Rasul 1: 8).
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Kepenuhan Roh Kudus 

“Hendaklah kamu penuh dengan Roh” (Efesus 5: 
18). Alkitab mengajar kita bukan sahaj setakat 
menerima Roh Kudus malah harus memohon 

kepenuhan Roh Kudus. Mereka yang dipenuhi Roh 
Kudus dapat menyatakan sifat ilahi Tuhan seperti 
kasih, kekudusan, kekuasaan dan kebijaksanaan. 

 Menurut janji Tuhan kita, Roh Kudus akan 
memenuhi mereka yang percaya kepadaNya dan 
mereka yang meminta daripadaNya dengan doa yang 
bersungguh-sungguh.

 Kepenuhan Roh Kudus adalah seperti pengaliran 
air hidup yang berterusan. Tuhan Yesus berfirman: 
“Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan 
kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. 
Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan 
menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus 
memancar sampai kepada hidup yang kekal” (Yohanes 
4: 14). Jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak 
akan haus lagi kerana Tuhan diam di dalam hati kita 
dan memenuhi jiwa kita dengan damai sejahtera, 
penghiburan dan sukacita.
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Buah Roh 

Sama seperti sepohon pokok yang baik dan yang 
sihat membuahkan buah yang banyak, begitu 
juga mereka yang dipenuhi Roh akan juga 

membuahkan buah rohani, yang dipanggil sebagai 
buah Roh. Membuahkan buah ibarat satu perkataan 
yang menggambarkan kelakuan baik untuk memimpin 
orang-orang lain sampai ke tahap memuliakan Tuhan.

 “Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemah-lembutan, penguasaan diri” (Galatia 5: 22-23). 
Ciri-ciri tersebut dapat meneguhkan diri kita dan ianya 
mengalir keluar dari diri kita secara semulajadinya 
apabila kita dipenuhi dengan Roh Kudus.

 Tuhan Yesus pernah berfirman kepada murid-
muridNya: “Dalam hal inilah BapaKu dipermuliakan, 
iaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian 
kamu adalah murid-muridKu” (Yohanes 15: 8). Apabila 
orang lain melihat Kritus melalui kita, Bapa kita 
yang di Sorga menerima kemuliaan. Itulah hajat dan 
matlamat hidup kita.
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Hidup Oleh Roh

Kepenuhan Roh Kudus bermaksud membiarkan 
Roh Kudus berkuasa di dalam hati kita. 
“Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan 

menuruti keinginan daging” (Galatia 5: 16). Sebaliknya, 
membiarkan pemikiran agar tubuh kita dapat mengawal 
nafsu-nafsu jahat, kita mesti selalu berfikir dan bertindak 
menurut Roh Kudus, yang menuntun kita melalui 
suatu kehidupan yang bersesuaian dengan Tuhan.

 “Kerana keinginan daging adalah maut, tetapi 
keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera” 
(Roma 8: 6). Tuhan memberikan kehidupan rohaniah 
kepada mereka yang tunduk kepada Roh Kudus. 
Dengan kata yang lain, seseorang Kristian yang 
dipenuhi Roh dapat mengalahkan dosa dan dapat 
memikul teladan Tuhan yang nan indah ke mana 
sahaja ia pergi agar orang lain dapat melihat Kristus 
melaluinya.

 Paulus, yang dipenuhi Roh Kudus dapat berkata: 
“Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, 
tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam hidupku yang 
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kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh 
iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku 
dan menyerahkan diriNya untuk aku” (Galatia 2: 20).



Roh Kudus Dan Kamu 

Kerajaan Syurga adalah bagi mereka yang 
mempunyai Roh Kudus. Sebelum menutup 
buku kecil ini, renungkanlah apa langkah 

kamu yang seterusnya.

 Seandainya kamu belum menerima Tuhan Yesus 
Kristus sebagai Juruselamat peribadi anda, berbuatlah 
demikian sekarang. Seandainya anda masih belum 
mengenali pembaptisan Gereja Yesus Benar, hubungilah 
gereja kami. Seandainya anda belum pernah berdoa 
kepada Tuhan, mulakanlah suatu kehidupan doa pada 
hari ini juga. Semoga Tuhan mencurahkan RohNya 
ke dalam hati kamu dan memenuhi kamu dengan 
RohNya. Dan semoga RohNya menuntun anda pada 
setiap waktu, sehingga kamu bertemu Juruselamat 
anda di Sorga.
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