BAPTISAN ROH KUDUS
Pengantar
Sebagai orang Kristen, pernahkah Anda merindukan kuasa rohani yang lebih besar dalam hidup Anda?
Kuasa yang lebih besar untuk melawan dosa? Kuasa yang lebih besar untuk menceritakan kepada
orang lain tentang Yesus? Kuasa yang lebih besar untuk mengasihi dan menjalani kehidupan
kekristenan sebagaimana seharusnya?
Anda tidak perlu hanya terus merindukannya saja. Kuasa rohani itu tersedia bagi semua orang Kristen.
Sesungguhnya, Tuhan mungkin lebih bergairah untuk memberikannya kepada Anda daripada
keinginan Anda untuk menerimanya.
Memberikan kuasa rohani kepada umat-Nya senantiasa merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi
kita. Sayangnya, sepanjang sejarah, Setan telah membutakan kita dan menjadikan kebenaran yang
indah ini rahasia bagi kebanyakan orang Kristen. Namun demikian, saat ini, Tuhan memberikan kuasa
rohani-Nya kepada banyak orang. Ia akan memberikannya kepada Anda juga.
Cara Tuhan memberikan kuasa rohani-Nya kepada orang-orang Kristen adalah melalui baptisan Roh
Kudus. Sesungguhnya, ketika kita diselamatkan, Roh Kudus masuk ke dalam roh manusia kita dan
memberinya kehidupan. Kemudian, ketika kita dibaptis Roh Kudus, maka Roh yang sama itu
dilepaskan sehingga meluap ke dalam setiap bagian diri kita, sehingga memberi kita kuasa rohani
untuk dapat menjalani kehidupan kekristenan sepenuhnya. Tuhan tidak ingin bahwa kita hanya
sekedar memiliki Roh-Nya - Ia ingin agar Roh-Nya dilepaskan dalam kehidupan kita.
Ribuan tahun sebelum Kristus dilahirkan, Tuhan mulai memberi tahu umat-Nya tentang suatu saat di
masa yang akan datang ketika Roh Kudus-Nya akan dilepaskan ke dalam orang-orang percaya.

Pelajaran kita
Firman: Yoel 2:28, 29
“Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia,
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan
mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambahambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.”
1.

Tuhan berkata bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya atas siapa?__________________________

2.

Apakah beberapa akibatnya?_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tuhan telah memberikan banyak janji-janji yang indah seperti itu dalam Perjanjian Lama, tetapi halhal ini tidak mulai terjadi hingga beberapa abad kemudian. Ketika Yesus berada di bumi, Ia juga
berbicara tentang pencurahan Roh Kudus.
Firman: Yohanes 7:37-39.
“Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru: „Barangsiapa
haus, baiklah ia datang kepada-Ku dan minum! Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang
dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.‟ Yang
dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh
itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.”
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3.

Apa yang akan terjadi pada orang yang percaya kepada Yesus?____________________________

__________________________________________________________________________________
4.

Apakah yang dimaksud Yesus dengan “aliran-aliran air hidup”?__________________________

5.

Mengapa Roh Kudus belum diberikan? ______________________________________________

__________________________________________________________________________________
Beberapa saat sebelum Ia mati, Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya lebih lanjut mengenai
Roh Kudus.
Firman: Yohanes 14:16, 17
“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia,
sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia
menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.”
6.

Yesus akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan siapa?________________________________

7.

Mengapa kita akan mengenal Dia?___________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Firman: Lukas 24:49
“Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di
dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.”
8.

Yesus berkata bahwa Ia akan mengirim apa?___________________________________________

__________________________________________________________________________________
Anda akan ingat dari pertanyaan pertama bahwa Bapa telah berjanji akan mengirimkan Roh KudusNya.
9.

Yesus menyuruh murid-murid-Nya melakukan apa?_____________________________________

__________________________________________________________________________________
Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya agar mereka menunggu sampai mereka menerima Roh
Kudus karena Ia tahu bahwa mereka akan membutuhkan kuasa-Nya untuk menjadi saksi-saksi yang Ia
inginkan. Itu terjadi pada Hari Pentakosta.
Firman: Kisah Para Rasul 2:2-4
“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, lalu mereka
mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya.”
10. Apakah yang terjadi pada hari Pentakosta?____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firman: Kisah Para Rasul 2:5, 6
“Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong
langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masingmasing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.”
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11. Mengapa orang-orang yang diam di Yerusalem itu bingung?______________________________
__________________________________________________________________________________
Petrus, murid yang pernah menyangkal bahwa ia mengenal Yesus, sekarang dengan berani berbicara
kepada orang banyak. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah pencurahan Roh Tuhan yang
telah katakan oleh Yoel. Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka bunuh itu
telah dibangkitkan oleh Tuhan, dan Tuhan telah menjadikan-Nya Tuhan dan Kristus. Sekarang Ia
berada di sebelah kanan Tuhan, dan mencurahkan Roh Kudus.
Firman: Kisah Para Rasul 2:37-39
“Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus
dan rasul-rasul yang lain: „Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?‟ Jawab Petrus
kepada mereka: „Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam
nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan kita.‟”
12. Apakah yang ditanyakan oleh orang-orang itu?_________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. Petrus menyuruh mereka melakukan apa?_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Apa yang akan terjadi kalau mereka melakukannya?____________________________________
__________________________________________________________________________________
15. Bagi siapa lagi janji itu?___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firman: Kisah Para Rasul 2:41
“Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah
mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.”
16. Berapa orang yang dibaptis pada hari itu?_____________________________________________
Kita tahu bahwa para murid menerima kuasa dari tempat yang tinggi sebab kemanapun mereka pergi,
orang-orang disembuhkan dan roh-roh jahat diusir ke luar. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam
penjara dibebaskan oleh malaikat-malaikat dan satu kali sebuah gempa bumi telah menggugurkan
rantai-rantai yang mengikat mereka. Orang-orang dibangkitkan dari kematian dan orang-orang jahat
dibuka kedoknya. Dan ribuan orang percaya dan diselamatkan.
Semua mujizat ini dilakukan oleh orang-orang biasa - kecuali satu hal. Mereka telah dibaptis Roh
Kudus, dan Roh Kuduslah yang memberi mereka kuasa - bukan sekedar untuk melakukan mujizat,
tapi untuk berkhotbah dengan berani, dan tetap setia kepada Tuhan melalui segala penderitaan dan
aniaya. Tidak diragukan lagi; bila kita dibaptis Roh Kudus, maka kita diubahkan.
Baptisan Roh Kudus tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi saja. Marilah kita lihat apa yang terjadi
ketika Petrus pergi ke Yope.
Firman: Kisah Para Rasul 10:44-46 dan 11:15-18
“Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang
mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai
Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsabangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan
memuliakan Tuhan.”

Baptisan Roh Kudus – Baptism in the Holy Spirit

Halaman 3

Belakangan di Yerusalem Petrus menjelaskan apa yang telah terjadi.
“Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas
kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan: Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan
dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Tuhan memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti
kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku
mencegah Dia?” Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Tuhan,
katanya: „Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin
kepada hidup.‟”
17. Bagaimana Rasul Petrus dan Gereja mula-mula tahu bahwa bangsa-bangsa lain telah menerima
Roh Kudus?________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firman: Kisah Para Rasul 1:8
“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”
18. Menurut ayat ini, apakah yang akan terjadi ketika kita menerima Roh Kudus?________________
_________________________________________________________________________________
Firman: Roma 8:26
“Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana
sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhankeluhan yang tidak terucapkan.”
19. Apa lagi yang akan dilakukan Roh Kudus bagi kita?_____________________________________
Dengan perkataan lain, Tuhan memberi kita baptisan Roh Kudus untuk memberi kita kuasa untuk
bersaksi dan melayani, serta memberi kita bahasa pujian, doa dan syafaat yang baru.
Roh Kudus jugalah yang memberikan karunia-karunia Roh kepada orang-orang itu.
Firman: 1 Korintus 12:8-10
“Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan
kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada
yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk
menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan
kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan
karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia
untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk
menafsirkan bahasa roh itu.”
20. Sebutkan karunia-karunia Roh yang tertulis di sini______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kemanapun para murid pergi untuk berkhotbah, karunia-karunia roh ini dinyatakan. Tanda-tanda ajaib
itulah yang meyakinkan orang-orang bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan
benar-benar hidup, dan telah membuat mereka menjadi pengikut-pengikut-Nya juga.
Namun demikian, dengan berlalunya waktu, banyak orang Kristen melupakan karunia-karunia Roh
dan baptisan Roh Kudus itu. Pada saat yang sama tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat itu, menjadi
bagian dari masa lampau.
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Tetapi itu adalah kesalahan manusia. Tuhan selalu siap untuk memberikan kepada orang-orang Kristen
kuasa-Nya untuk melayani dan berdoa. Dan saat ini kita melihat Roh Kudus dicurahkan sama seperti
pada awal kekristenan.
Apakah Anda ingin dibaptis Roh Kudus - agar Roh Kudus dilepaskan dalam diri anda dengan cara
yang sama seperti dalam murid-murid-Nya dan dalam jutaan orang Kristen saat ini? Yang perlu Anda
lakukan hanyalah meminta.
Namun demikian, sebelum Anda memintanya - apabila Anda pernah terlibat dalam okultisme atau
kegiatan okultisme, maka Anda harus mengakuinya kepada Tuhan, minta pengampunan-Nya dan
kemudian minta agar Ia membersihkan Anda dari semua itu.
Setiap orang merasakan hal yang berbeda saat mereka menerima Roh Kudus. Beberapa menjadi sangat
emosional dan menangis atau tertawa bahagia.
Yang lain hanya diam dan pada mulanya tidak merasakan apa-apa. Apa yang Anda rasakan tidaklah
penting. Yang penting adalah bahwa Anda percaya Tuhan akan memberi Anda apa yang Ia janjikan.
Bila Anda ingin dibaptis Roh Kudus dan tidak ada orang yang mendoakan Anda, maka Anda dapat
berdoa seperti ini:
Tuhan, saya minta agar Engkau membaptis saya dalam Roh Kudus-Mu dan memberi saya bahasa yang
baru.
Bila Anda mau mendoakan doa tersebut, maka Yesus akan membaptis Anda dengan Roh Kudus-Nya.
Dalam Lukas 11:9-13, Yesus berkata,
“Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka
kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang
meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok,
baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan
memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan
kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakanakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang
meminta kepada-Nya.”
Kata-kata, mintalah, carilah, ketoklah secara harafiah berarti teruslah meminta, teruslah mencari,
teruslah mengetok...bila Anda melakukannya, maka Anda akan menerima dan mendapatkan, dan akan
dibukakan bagi anda.
Ketika Roh Kudus turun atas Anda, maka Anda akan mendapati bahwa Anda ingin mengungkapkan
doa dan pujian kepada Tuhan dengan suku kata, kata-kata dan kalimat-kalimat yang tidak anda kenal.
Tenanglah! Teruskan dan mulailah mengucapkan apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda untuk
Anda katakan kepada Tuhan. Pada awalnya, Anda mungkin hanya menerima beberapa suku kata
seperti seorang bayi yang baru belajar berbicara. Mulailah mengucapkan dengan iman suku kata yang
Tuhan berikan itu terus menerus sampai Tuhan memberi lebih lagi. Bersabarlah. Tidak lama lagi Anda
akan berbicara dengan lancar. Gunakan bahasa baru Anda setiap hari.
Baptisan Roh Kudus adalah suatu karunia yang indah dari Tuhan. Saat Anda berdoa dengan bahasa
Anda dan bahasa Roh Kudus, maka Anda akan menemukan bahwa doa-doa Anda dijawab dengan
cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu disebabkan karena Anda mendoakan doa-doa
yang Tuhan ingin Anda doakan.
Saat Anda bergerak dalam kuasa dan karunia-karunia roh, dan, saat Anda membiarkan Roh Kudus
lebih lagi membimbing Anda, maka Anda akan menemukan bahwa hidup Anda dipenuhi dengan
gairah - dan dengan kuasa. Mengapa menunggu lebih lama lagi?
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Jawaban
1. Semua manusia.
2. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orang tua akan mendapat mimpi; terunateruna akan mendapat penglihatan.
3. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
4. Roh Kudus.
5. Karena Yesus belum dimuliakan.
6. Seorang Penolong yang lain.
7. Sebab Ia menyertai kita dan diam di dalam kita.
8. Apa yang dijanjikan Bapa-Nya.
9. Tinggal di dalam kota sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan.
10. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah; lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran hinggap di atas mereka; mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.
11. Mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
12. “Apakah yang harus kami perbuat?”
13. Bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
14. Dosa-dosa mereka akan diampuni dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus.
15. Bagi anak-anak mereka dan bagi mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan.
16. 3,000
17. Mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan.
18. Kita akan menjadi saksi-saksi.
19. Berdoa untuk kita.
20. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan,
mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan
bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu.
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