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Bagaimana Berjalan Dalam Roh 
Bagian ke-1 

 

Pengantar 
Mungkin Anda seorang Kristen yang baru. Atau mungkin Anda sudah menjadi orang Kristen selama 

bertahun-tahun tetapi belum mengalami pertumbuhan rohani sebagaimana seharusnya menurut Anda. 

Atau mungkin Anda baru saja menerima baptisan Roh Kudus dan sekarang merindukan hubungan 

yang lebih dekat dengan Tuhan. 

Apapun alasannya, Anda sekarang berada dalam keadaan yang rentan. Jika Anda tidak bergerak maju 

dalam kehidupan kekristenan Anda, maka pasti Anda akan bergerak mundur. Satu hal yang pasti, 

Anda tidak akan diam di tempat. Ibaratnya, Anda itu bagaikan seorang bayi yang baru lahir yang 

membutuhkan makanan dan latihan yang tepat untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan yang kuat dan 

dewasa. 

 

Pelajaran kita 
Firman:  Yohanes 3:3 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat 

Kerajaan Tuhan.” 

1. Apa yang diperlukan agar dapat melihat Kerajaan Tuhan?________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Yesus menghubungkan “lahir baru” dengan tindakan menerima Dia sebagai Juruselamat dan Tuhan. 

Dalam diskusinya dengan pemimpin agama Yahudi, Nikodemus, Ia menjelaskan bahwa keselamatan 

adalah suatu kelahiran rohani. Oleh karena itu, orang Kristen kemudian memiliki dua kelahiran yang 

berbeda: jasmani (lahir dari air) dan rohani (lahir dari Roh). 

 

Sebagaimana makanan dan latihan yang tepat itu penting bagi pertumbuhan jasmani yang normal, 

maka makanan dan latihan rohani juga diperlukan bagi pertumbuhan rohani kita. Tanpa makanan dan 

latihan rohani kita menjadi “kerdil” rohani seperti orang-orang Kristen di Korintus yang ditegur oleh 

Paulus. 

Firman:  1 Korintus 3:1-2 

“Aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan 

manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah 

makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat 

menerimanya.” 

2. Bagaimana Paulus menyebut orang-orang Korintus?____________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Mereka belum siap untuk apa?______________________________________________________ 

Firman:  Ibrani 5:12-13 

“Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Tuhan, dan kamu masih 

memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barangsiapa masih memerlukan susu ia tidak 

memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.” 
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4. Apa yang diperlukan orang-orang Ibrani?_____________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Mengapa?______________________________________________________________________ 

 

Orang Kristen tanpa makanan dan latihan yang tepat akan mengalami masa kanak-kanak rohani yang 

sulit, dan menjadi sasaran empuk bagi serangan-serangan Setan. Ia dapat meyakinkan mereka untuk 

sama sekali meninggalkan iman Kristen mereka atau ia dapat membujuk mereka untuk menjadi seperti 

jutaan orang Kristen yang suam-suam kuku yang digambarkan Rasul Yohanes dalam Kitab Wahyu. 

Firman:  Wahyu 3:16 

Kepada jemaat di Laodikia “Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku 

akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku.” 

6. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang Kristen yang suam-suam kuku?_____________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Anda dapat menghindari banyak pencobaan dan kesalahan rohani dengan menarik manfaat dari 

pengalaman orang-orang Kristen lain. Berikut ini ada lima saran untuk menolong Anda bergerak maju 

dalam kehidupan kekristenan Anda. 

 

1.  Menerima Baptisan Roh Kudus 
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 hamba-

hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.” 

7. Apa yang dinubuatkan Yoel?_______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Apakah yang akan mereka lakukan?_________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Pada hari Pentakosta, perkataan nabi itu digenapi pertama kali ketika para murid dan pengikut Yesus, 

seluruhnya berjumlah 120 orang, menerima pencurahan dan kuasa Roh Kudus. 

Firman:  Kisah Para Rasul 2:3-4 

“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.” 

9. Apa yang terjadi?________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Pencurahan Roh Kudus ini, yang dimulai pada hari Pentakosta masih terus berlangsung di seluruh 

dunia saat ini. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak dibaptis dengan Roh Kudus oleh Yesus. Semua 

orang Kristen menerima Roh Kudus pada saat diselamatkan, tetapi untuk menjadi orang Kristen yang 

efektif mereka juga perlu menerima kuasa dari Roh Kudus. 
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Jika Anda belum diberi baptisan (kuasa) Roh Kudus, jangan menunggu lagi. Mintalah orang Kristen 

lain berdoa untuk Anda agar dapat menerimanya atau datanglah sendiri langsung kepada Yesus. 

Akuilah dosa-dosa Anda, khususnya keterlibatan dalam agama-agama lain, pemujaan atau okultisme, 

mintalah pengampunan dari Yesus dan kemudian mintalah agar Dia membaptis Anda dengan Roh 

Kudus. Ia ingin sekali memberikan karunia ini kepada Anda, dan ketika Anda menerimanya, Anda 

akan mendapati diri Anda dipenuhi dengan kasih yang baru kepada Juruselamat Anda dan juga 

mengalami penyucian-Nya dan kuasa-Nya. 

 

Baptisan Roh Kudus memperlengkapi kita untuk peperangan rohani di zaman ini. Dengan baptisan ini, 

karunia-karunia Yesus yang lain juga tersedia. 

Firman:  1 Koristus 12:7-10 

“Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. 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 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.” 

10. Apakah karunia-karunia rohani itu?__________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus, Tuhan akan memberi Anda suatu bahasa rohani, dalam 

Alkitab disebut “berkata-kata dalam bahasa lain,” yang akan memungkinkan Anda memuji dan 

menyembah Tuhan dengan lebih efektif, sepenuhnya dimotivasi oleh Roh Kudus. Dalam bahasa 

rohani ini, Anda dapat mengatakan kepada Tuhan dengan tepat betapa Anda mengasihi-Nya. Roh 

Anda dapat berkata-kata langsung kepada Tuhan dan Roh Kudus dapat berdoa melalui Anda dan bagi 

Anda tanpa perlu mengerti kata-katanya. 

Firman: 1 Korintus 14:4 

“Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.” 

11. Apa yang terjadi pada seseorang yang berkata-kata dengan bahasa roh?_____________________  

__________________________________________________________________________________ 

Secara rohani, bahasa doa Anda merupakan bahasa asli Anda, dan Anda harus menggunakannya 

sesering mungkin. Anda akan diberkati, disegarkan dan dibangun, setiap kali melakukannya. 

 

Melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan Anda, maka Anda akan makin mencerminkan kehidupan 

Yesus dalam diri Anda, menghasilkan jenis buah roh yang akan menjadi makanan bagi pertumbuhan 

Anda sendiri dan menjadi kesaksian bagi dunia. 

Firman: Galatia 5:22-23 

“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 

kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.” 

12. Apa sajakah buah Roh itu?_________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dalam bagian berikut dari pelajaran ini, kita akan melihat pentingnya mempelajari Alkitab. Kita juga 

akan melihat bahayanya bergerak terlalu cepat  mendahului Roh Kudus. 
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Jawaban 
 

1. Dilahirkan kembali 

2. Belum dewasa dalam Kristus 

3. Makanan (rohani) yang keras 

4. Diajarkan asas-asas pokok penyataan Tuhan 

5. Sebab mereka adalah anak kecil 

6. Ia akan memuntahkan mereka dari mulut-Nya 

7. Bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia, juga ke atas hamba-hamba 

laki-laki dan perempuan. 

8. Bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan-penglihatan 

9. Semua yang hadir dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Ia memberi mereka kemampuan berkata-kata 

dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal 

10. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, 

membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa 

roh. 

11. Ia membangun dirinya sendiri 

12. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 

penguasaan diri 
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