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Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menerima Roh Kudus. Kisah
Para Rasul 10:1 berkata, “Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang
perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.” Ia adalah seorang yang punya pangkat
militer, mungkin seorang kapten dari satu resimen. Ayat 2 berkata, “Ia saleh, ia serta
seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi
dan senantiasa berdoa kepada Allah.” Dia adalah orang yang benar, melakukan hal-hal
yang benar, takut akan Allah, dan memberi sedekah kepada orang-orang yang butuh
bantuan, dan Alkitab berkata bahwa dia selalu berdoa kepada Allah. Nanti kita akan
melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu bahwa walaupun ia sudah melakukan hal-hal
yang benar, walaupun ia takut akan Allah, dan selalu berdoa, tapi nyatanya dia tidak
memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus.
Ayat 3-6 berkata, “Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam tiga petang, jelas tampak
kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya:
"Kornelius!" Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: "Ada apa, Tuhan?"
Jawab malaikat itu: "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan
Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk
menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di
rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut.”
Perwira tersebut, walaupun takut akan Allah, melakukan hal-hal yang benar, dan selalu
berdoa kepada Allah, menerima utusan seorang malaikat yang menyuruhnya untuk
menjemput Simon Petrus yang akan memberi tahu dia apa yang harus ia lakukan. Kita
dapat melihat dengan jelas di Kisah Para Rasul 10:43 apa yang diperintahkan kepada
Petrus untuk memberi tahu sang perwira tersebut: “Tentang Dialah semua nabi
bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan
dosa oleh karena nama-Nya." Luar biasa, bukan? Perwira yang sudah melakukan
segala sesuatu dengan benar ternyata belum memiliki hubungan pribadi dengan Allah
melalui pribadi Yesus Kristus. Allah berkata, “Hal-hal yang engkau lakukan sungguh
baik, sungguh luar biasa, dan telah naik menjadi dupa harum di hadapan-Ku, namun
Aku ingin beritahu apa yang harus engkau lakukan. Aku telah mengutus seorang
malaikat untuk memberitahumu agar menjemput seorang pria bernama Petrus, dan dia
akan memberitahumu apa yang harus engkau lakukan.” Di Kisah Para Rasul 10:43,
pada waktu Petrus masuk ke rumah Kornelius, dia berkata: “…bahwa barangsiapa
percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya.”

Sekarang perhatikan apa yang terjadi. “Ketika Petrus sedang berkata demikian,
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.”
(Kisah Para Rasul 10:44). Kornelius langsung menerima begitu dia mendengar
mengenai iman kepada Kristus, dan dia menaruh imannya pada Kristus untuk
pengampunan dosa. Begitu ia melakukan itu, Roh Kudus turun atas dirinya dan semua
orang yang ada di dalam rumah itu. Ayat 45 berkata, “Dan semua orang percaya dari
golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat,
bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa- bangsa lain juga.” Bagaimana
mereka bisa tahu? “Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam
bahasa roh dan memuliakan Allah” (ayat 46).
Setiap kali Roh Kudus turun atas seseorang di Perjanjian Baru, sebuah karunia dari Roh
Kudus akan bermanifestasi dan memberi bukti bahwa mereka telah menerima
pemenuhan Roh. Di Perjanjian Baru, biasanya mereka akan berbicara dalam bahasa
lidah/roh atau bernubuat.
Pada satu malam di sebuah lapangan di Dallas, Texas, saya berlutut dan berkata,
“Allah, aku tidak tahu sama sekali mengenai berbahasa lidah/roh dan baptisan Roh
Kudus yang dibicarakan oleh orang-orang, tapi bila ada sebuah cara dimana aku dapat
memuji-Mu, satu cara dimana aku dapat memegahkan diri-Mu, satu cara yang melebihi
bahasa Inggris yang dari manus ia, maka aku menginginkannya.” Lalu saya mulai
menyembah Allah, dan waktu saya melakukan itu, Roh Kudus memberi saya satu
bahasa, sebuah perkataan yang saya tidak kenali atau pernah pelajari. Alkitab berkata
di Kisah Para Rasul 2:4, “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.” Siapa yang berkata-kata? Mereka. Siapa yang
memberi perkataan-perkataan untuk diucapkan? Roh Kudus.
Lukas 11:13 berkata, “Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik
kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta kepada-Nya." Yang perlu Anda lakukan hanyalah
meminta, percaya bahwa Anda akan menerimanya, tundukkan dirimu pada Allah, dan
mulai menyembah Tuhan, maka Ia akan memberimu perkataan-perkataan untuk
menyembah dan memuji Dia dalam bahasa yang Anda belum pernah pelajari
sebelumnya.

Pertanyaan-Pertanyaan
1. Uraikan istilah-istilah yang digunakan Alkitab untuk keselamatan.
2. Baca Kis 11:15. Bagaimana ayat ini menguraikan pengalaman baptisan dengan Roh
Kudus?

3. Murid-murid Yesus menerima Roh Kudus (Yoh 20:22), namun beberapa hari
kemudian mereka dibaptis di dengan Roh Kudus (Kis 2:1-4). Perhatikan dan
bandingkan kejadian-kejadian tersebut (Yoh 20:22 dan Kis 2:1-4).
4. Baca Kis 1:8. Apa tujuan dari baptisan Roh Kudus?
5. Baca Kis 2:38-39 dan 1 Kor 1:7. Apakah baptisan Roh Kudus masih berlaku untuk
kita hari ini?
6. Baca Lukas 11:13. Bila Anda belum menerima baptisan Roh Kudus, apa yang perlu
Anda lakukan sekarang?
7. Baca Kis 2:4. Maukah Anda meminta, menerima, berkata-kata, dan menyembah
Allah dalam bahasa yang Allah akan berikan kepada Anda?

Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
Yoh 3:3 – “Yesus menjawab, kata- Nya:"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah."
Kis 3:19 – “Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan”
[Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, pada waktu
penyegaran datang melalui hadirat Tuhan]
Mark 16:16 – “Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang
tidak percaya akan dihukum.”
Kol 2:13 – “Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena
tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita”
Roma 8:9 – “Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika
memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus,
ia bukan milik Kristus.”
Mat 25:46 – “Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang
benar ke dalam hidup yang kekal."
Kis 11:15 – “Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka,
sama seperti dahulu ke atas kita.”
Yoh 20:22 – “Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan
berkata:"Terimalah Roh Kudus.”
Kis 2:1-4 – “Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu
tempat. 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.”
Kis 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."
Kis 2:38-39 – “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 Allah kita.”
1 Kor 1:7 – “Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karuniapun sementara
kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.”
Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas
1. Uraikan istilah-istilah yang digunakan Alkitab untuk keselamatan – Lahir Baru
(Yoh 3:3); Pertobatan (Kis 3:19); Percaya dan dibaptis (Markus 16:16); Telah
diampuni (Kol 2:13); Telah menerima Roh Kristus (Roma 8:9); dan Hidup
yang kekal (Mat 25:46)
2. Baca Kis 11:15. Bagaimana ayat ini menguraikan pengalaman baptisan dengan Roh
Kudus? – Roh Kudus turun atas seseorang
3. Murid-murid Yesus menerima Roh Kudus (Yoh 20:22), namun beberapa hari
kemudian mereka dibaptis di dalam Roh Kudus (Kis 2:1-4). Perhatikan dan
bandingkan kejadian-kejadian tersebut (Yoh 20:22 dan Kis 2:1-4). – Di Yoh 20:22,
murid-murid menerima Roh Kudus. Di Kis 2:1-4, murid-murid yang sama
menerima pemenuhan Roh Kudus (yang artinya ditenggelamkan secara luar
dan dalam). Baca Kis 1:8.
4. Baca Kis 1:8. Apa tujuan dari baptisan Roh Kudus? – Memberi kuasa untuk
pelayanan (atau bersaksi)
5. Baca Kis 2:38-39 dan 1 Kor 1:7. Apakah baptisan Roh Kudus masih berlaku untuk
kita hari ini? – Ya. Karunia-karunia Roh Kudus akan berhenti pada
kedatangan Kristus ke dua kali, tapi tidak sebelum itu.
6. Baca Lukas 11:13. Bila Anda belum menerima baptisan Roh Kudus, apa yang perlu
Anda lakukan sekarang? - Minta
7. Baca Kis 2:4. Maukah Anda meminta, menerima, berkata-kata, dan menyembah
Allah dalam bahasa yang Allah akan berikan kepada Anda? – Ya, saya akan

berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan memberikan saya perkataanperkataannya (bahasanya).

