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Sumber Ketahanan 
 
 
 
Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar 
tentang Building Resilience, yaitu Membangun 
Ketahanan yang sangat kita perlukan di tengah 
situasi dunia saat ini. Itu sebabnya di bagian 
keempat dari seri Firman Tuhan Building Resilience 
ini saya mau bagikan pesan Tuhan berjudul The 
Source of Resilience atau Sumber Ketahanan. 
 
I. ROH KUDUS ADALAH SUMBER KETAHANAN 

TANPA BATAS 
 

a. 1 Korintus 2:3-5.   3 Aku juga telah datang 
kepadamu dalam kelemahan dan dengan 
sangat takut dan gentar. 4 Baik perkataanku 
maupun pemberitaanku tidak kusampaikan 
dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, 
TETAPI DENGAN KEYAKINAN AKAN 
KEKUATAN ROH, 5 SUPAYA IMAN KAMU 
JANGAN BERGANTUNG PADA HIKMAT 
MANUSIA, TETAPI PADA KEKUATAN 
ALLAH. 
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• Paulus yang sangat hebat juga adalah 
seorang manusia biasa yang terkadang 
bisa juga mengalami kelemahan serta 
ketakutan dan kegentaran. 
- Lemah, takut, dan gentar. Berapa banyak 

orang yang hari-hari ini mengalami keadaan 
seperti ini? 

- Berapa banyak orang yang kesehatannya 
sedang lemah, bisnisnya sedang lemah, 
keuangannya sedang lemah, seolah-olah 
semua aspek hidup anda rasanya lemah. 

- Berapa banyak yang mengalami ketakutan 
dan kegentaran dalam hidupnya, khususnya 
di tengah situasi bulan-bulan seperti ini. 
Banyak orang takut menghadapi kenyataan 
di tengah wabah yang tidak jelas kapan 
selesainya ini. 

- Secara manusia, Paulus dalam 
kehidupannya dan pelayannya pun, juga 
mengalami ketakutan dan kelemahan 
seperti anda dan saya. 

- Tetapi sekalipun gentar, tetapi Paulus tidak 
berhenti. SEKALIPUN TAKUT TETAPI 
TIDAK MUNDUR. SEKALIPUN LEMAH, 
TETAPI TIDAK MENYERAH. 

- Itu baru namanya resilient! Itu baru orang 
yang namanya tahan banting! Itu baru yang 
namanya ketangguhan sejati! 
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• Dan yang membuat Paulus senantiasa kuat 
untuk melangkah di tengah segala 
ketakutan dan kelemahannya adalah 
KEYAKINAN AKAN KEKUATAN ROH! 
- Paulus bukan cuma yakin bahwa Roh Kudus 

itu ada dan nyata, tetapi Paulus juga sangat 
yakin bahwa Roh Kudus adalah sumber 
kekuatan yang sejati! 

- Berapa banyak orang Kristen yang bahkan 
tidak yakin akan eksistensi Roh Kudus. 

- Kalau anda tidak yakin dengan 
keberadaan Roh Kudus, maka otomatis 
anda tidak mungkin yakin dengan 
kekuatan Roh Kudus. 

- Kalau anda tidak yakin dengan kekuatan 
Roh Kudus, pertanyaan saya, selama ini 
kekuatan mana yang anda yakini? 

- Jangan-jangan masih banyak orang Kristen 
tetapi selama ini hanya yakin dengan 
kekuatan sendiri, kekuatan koneksi yang 
dimiliki, kekuatan medis saja, kekuataan 
jabatan saja, kekuatan financial saja, dll. 

- Kekuatan financial, kekuatan jabatan, 
kekuatan medis, obat, dokter, dll semuanya 
itu baik! Tetapi kalau anda tidak bisa yakin 
dengan kekuatan Roh, maka anda sedang 
kehilangan sumber kekuatan terbesar dan 
kekal! 
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- Kalau anda tidak yakin dengan kekuatan 
Roh Kudus, tidak heran hidup anda mudah 
dipenuhi ketakutan dan kekuatiran. 

- Paulus begitu yakin bahwa Roh Kuduslah 
yang memback-up segala kehidupan dan 
pelayannya dengan kekuatan tanpa 
batas! 

- Paulus sangat yakin bahwa Roh Kudus 
dalam dirinya jauh lebih kuat dari roh 
manapun juga! 

- Itu yang membuat Paulus tetap mantap 
melangkah sekalipun medan berat, krisis, 
masalah, pergumulan ada di hadapannya. 
 

• Kisah 20:22-24.  22 Tetapi sekarang sebagai 
tawanan Roh aku pergi ke Yerusalem dan 
aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas 
diriku di situ 23 selain dari pada yang 
dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota 
kepadaku, bahwa penjara dan sengsara 
menunggu aku. 24 Tetapi aku tidak 
menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja 
aku dapat mencapai garis akhir dan 
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan 
oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi 
kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. 

 
- PAULUS PADAHAL TAHU BAHWA DI 

DEPAN SANA DIA AKAN HADAPI 
PENJARA DAN SENGSARA, TETAPI DIA 
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TIDAK MENYERAH DAN MUNDUR, 
BAHKAN PAULUS MENYONGSONG 
SEMUANYA ITU DENGAN PENUH 
KEKUATAN.  

- KITA JUGA TAHU BAHWA BEBERAPA 
BULAN KE DEPAN, TANTANGAN MASIH 
BANYAK DAN BELUM AKAN SELESAI. 
SAYA BERDOA KITA BISA PUNYA 
KEKUATAN DAN KETANGGUHAN HIDUP 
SEPERTI PAULUS. 

 
- Dia tidak ciut hati, ketakutan tidak bisa 

melumpuhkan kehidupannya, bahkan dia 
menghadapi semuanya dengan begitu 
gagah. 

- Saya mengajak kita mempersiapkan diri 
menghadapi masa penuh tantangan 
dengan penuh kegagahan! 

- Dan Rahasia Paulus bisa demikian adalah 
karena dia melewati itu semua sebagai 
tawanan Roh! Tawanan itu konotasinya 
negatif, tetapi adalah tawanan yang paling 
enak, namanya tawanan Roh Kudus! 

- Dalam bahasa Inggris kata TAWANAN ROH 
adalah 'BOUND IN THE SPIRIT' yang 
berarti TERIKAT DALAM ROH. Paulus dan 
Roh Kudus memiliki suatu keterikatan 
yang kuat.  Dan Paulus sangat yakin 
dengan kekuatan Roh yang ada dalam 
hidupnya tersebut. Tidak heran Paulus 
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tidak gentar menghadapi segala penjara 
dan kesengsaraan yang menunggunya. 

- Hari ini jangan meragukan kuasa dan 
kekuatan Roh Kudus. Saya ajak setiap kita 
benar-benar terima kepenuhan Roh Kudus 
sampai kita semua bisa di level 'bound in the 
spirit'. Saat anda kepenuhan Roh Kudus itu 
artinya ada kepenuhan kekuatan yang 
membuat anda memiliki DAYA TAHAN 
TANPA BATAS MENGHADAPI SEMUA 
KRISIS yang menunggu kita di depan sana! 
 

b. TUHAN YESUS PUNYA KEYAKINAN BESAR 
TERHADAP KEKUATAN ROH KUDUS. ITU 
SEBABNYA TUHAN YESUS MEMILIH NAIK 
KE SORGA SUPAYA ROH KUDUS TURUN 
ATAS KITA. 

 

• Yesus sangat tau bahwa Roh Kudus adalah 
Sumber Ketahanan yang sanggup untuk 
membangkitkan kekuatan dalam diri kita. 
- 2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan 

kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan 
ROH YANG MEMBANGKITKAN 
KEKUATAN, kasih dan ketertiban. 

 
- Yesus tahu bahwa setelah diriNya ditangkap 

dan disalibkan, murid-murid Yesus dalam 
keadaan sangat ketakutan. 
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- Yesus sudah pernah datang menjumpai 
mereka setelah Dia bangkit. Murid-
muridNya sangat senang melihat Yesus 
bangkit, tetapi itu seolah belum cukup 
untuk memberikan kekuatan kepada 
mereka semua. 

- Terbukti setelah itu mereka masih sempat 
nyaris kembali ke kehidupan lama 
mereka sebagai nelayan yang sudah 
kehilangan harapan. 

- Saat itu Yesus bisa melihat ada roh 
keputusasaan dan kesedihan serta 
ketakutan yang amat kuat dalam diri murid-
muridNya. 

- Itu sebabnya YESUS MENGAMBIL 
KEPUTUSAN UNTUK SEGERA NAIK KE 
SORGA, AGAR ROH KUDUS YANG 
DIJANJIKAN BAPA SEGERA 
DICURAHKAN, YAITU ROH YANG 
MEMBUNUH SEGALA VIRUS 
KETAKUTAN DAN MEMBANGKITKAN 
KEKUATAN! 
 

• Apa yang ditulis oleh Paulus di 2 Timotius 1:7 
itu bukan sekedar kata-kata mutiara manis, 
tetapi itu adalah FAKTA! ROH KUDUS 
ADALAH ROH YANG SUNGGUH-
SUNGGUH MEMBANGKITKAN 
KEKUATAN! 
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- Terbukti saat hari Pentakosta 2000 tahun 
yang lalu. Saat itu murid-murid Yesus 
masih dalam suasana was-was dan takut. 

- Tetapi puji Tuhan mereka tetap taat 
perintah Yesus untuk menantikan janji 
Bapa dan berkumpul untuk berdoa di loteng 
Yerusalem. 

- Sepuluh hari mereka terus berdoa siang 
malam sampai akhirnya hari yang dijanjikan 
tiba. 

- Tepat di hari perayaan Pentakosta itulah 
tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan dengan 
begitu dahsyat di tengah-tengah mereka. 

- Roh yang membangkitkan kekuatan itu 
sekarang memenuhi mereka. Mereka 
semuanya mengalami 'bound in the Spirit'. 

- DALAM SEKEJAP KEKUATAN YANG 
TADINYA SUDAH NYARIS PUNAH 
DALAM DIRI PARA RASUL, SEKARANG 
BANGKIT KEMBALI! 

- Keberanian untuk tampil dan maju, 
keberanian untuk bersaksi, keberanian 
untuk melayani, keberanian untuk 
mendemontrasikan kuasa Allah sekarang 
bukan hanya bangkit, tetapi semuanya itu 
meluap-luap dalam diri para rasul. 

- Belasan atau puluhan hari lalu, mereka 
ada sekumpulan orang yang takut dan 
bersembunyi, tetapi sekarang mereka 
bangkit di depan ribuan orang dan mulai 
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berkotbah dan menyaksikan tentang Yesus, 
sehingga dalam 1 hari saja 3000 orang 
diselamatkan! 

- Petrus yang tadinya menjawab perkataan 
1 hamba perempuan saja ketakutan 
sampai dia harus menyangkal Yesus, 
sekarang Petrus yang sama berhadapan 
dengan ribuan orang dan menyaksikan 
Yesus dengan sangat berani! 

- Itulah kekuatan Roh Kudus! ROH KUDUS 
ADALAH SUMBER KETAHANAN TANPA 
BATAS! 
 

SAYA PERCAYA TUHAN AKAN KEMBALI 
MENCURAHKAN PENGURAPAN ROH 
KUDUSNYA YANG TANPA BATAS ITU. 
- Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan 

Petrus dan para murid, Ia juga akan 
membangkitkan kekuatan anda. 

- Kalau saudara percaya dan terima dengan 
iman, maka mulai hari ini anda akan terima 
kekuatan ilahi! 

- Dimulai dari iman dan hatimu akan 
diperkuat! Segala ketakutan dan kekuatiran 
tidak lagi punya tempat di hati anda! 

- Tetapi saya juga berdoa Roh Kudus akan 
membangkitkan kekuatan jasmani anda! 
Roh Kudus akan membangkitkan 
kekuatan financial anda! Roh Kudus juga 
akan membangkitkan kekuatan dalam 



 

 10 of 18 

pernikahan dan rumah tangga anda! 
Bahkan semua aspek hidupmu, termasuk 
pelayananmu akan dikuatkan oleh Tuhan. 

- Engkau akan terima kekuatan menghadapi 
semua gempuran krisis yang terjadi dan 
yang masih akan terjadi. 

- Orang dunia mungkin akan tidak kuat, 
tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini akan 
tetap kuat karena Roh Kudus memberi 
kekuatan, dan kita akan menguatkan 
orang-orang yang lainnya, sehingga di 
satu titik semua orang akan menyadari 
bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya 
Tuhan dan Raja dalam kehidupan 
mereka! 

- Roh Kudus yang akan membuat kita 
bertahan, bahkan menang atas semua badai 
persoalan yang kita hadapi ini. 
 

 
II. RAHASIA MENERIMA KEKUATAN ROH 
 

1. MAU DIPAKAI JADI SAKSI KRISTUS. 
 

• Kisah 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." 
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- Dan kamu akan menerima kekuatan kalau 
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksiku! 

- Tujuan Bapa menurunkan Roh Kudus 
kepada para rasul adalah supaya mereka 
kuat dan bisa menjadi saksi Kristus. 

- Jadi kekuatan Roh Kudus yang dahsyat 
itu akan diberikan kepada mereka yang 
mau dipakai menjadi saksi Kristus. 
 

• SIAPA YANG RINDU MENERIMA 
KEKUATAN YANG BERLIMPAH-LIMPAH DI 
MASA YANG SUKAR INI? 
- TANTANGANNYA ADALAH: APAKAH 

ENGKAU MAU BERSAKSI?! 
- Kalau Roh Kudus menguatkan tubuh 

jasmani anda, menyembuhkan sakit anda, 
memberi perlindungan ilahi dan kesehatan 
ilahi kepada anda di tengah wabah corona 
ini, maukah anda bersaksi? Jangan 
menunggu sakit dan terima mujizat 
kesembuhan, baru anda bersaksi. Saat anda 
tidak sakit di tengah wabah ini dan tetap 
sehat, tetap kuat, tetap bisa bekerja dengan 
baik, itupun karena kekuatan dari Roh Kudus 
dan patut anda saksikan! 

- Kalau Roh Kudus menguatkan keuangan 
anda di tengah krisis marathon yang panjang 
ini, maukah engkau bersaksi? 
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- Kalau Roh Kudus menguatkan 
pernikahan anda yang sebenarnya sudah 
sempat nyaris di ujung tanduk, maukah anda 
bersaksi tentang kebaikan Tuhan? 
 

• SEBAGIAN ORANG OBRAL JANJI UNTUK 
BERSAKSI, TETAPI SERING LUPA, 
SETELAH TUHAN MENOLONG. 
- Banyak orang berkata: nanti kalau proyek-

ku sukses, aku janji akan membantu 
pembangunan gereja! Nanti kalau aku 
sudah punya anak, aku janji anakku boleh 
jadi hamba Tuhan! Nanti kalau aku sudah 
dapat jodoh, aku janji buka komsel! Nanti 
kalau sudah dapat kerja, aku janji mulai 
rajin pelayanan! Nanti kalau aku terima 
mujizat, aku pasti akan bersaksi! 

- Masalahnya, setelah Tuhan menolong, 
begitu mudahnya kita lupa pada janji kita 
untuk bersaksi.  

- Hari ini saya perlu ingatkan anda akan hal 
ini. Hari ini saya berdoa setiap orang terima 
kekuatan dari Roh Kudus. TETAPI KETIKA 
KITA BERHASIL MELALUI MASA-MASA 
SUKAR INI, JANGAN PERNAH LUPA 
BAHWA KITA BISA MELALUI SEMUANYA 
INI KARENA ROH KUDUS YANG 
MENGUATKAN KITA. JADI PADA 
AKHIRNYA JANGAN PERNAH LUPA DAN 
MENUNDA UNTUK BERSAKSI! 
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- Saya bisa membayangkan UJUNG DARI 
SEMUA KESUKARAN BESAR INI 
ADALAH BANJIR KESAKSIAN BESAR 
yang akan sangat massif sehingga akhirnya 
banyak orang akan mendengar kebaikan 
dan kuasa Tuhan dan mereka percaya 
kepada Tuhan Yesus. 

 
2. TANGGAPI PESAN FIRMAN TUHAN 

DENGAN SANGAT SERIUS. 

• 1 Korintus 15:6  Sesudah itu Ia 
menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus 
saudara sekaligus; kebanyakan dari mereka 
masih hidup sampai sekarang, tetapi 
beberapa di antaranya telah meninggal. 
 
- Yesus pernah menampakkan diri kepada 

lebih dari 500 orang sekaligus (yang 
banyak hamba Tuhan berkata kemungkinan 
saat peristiwa Yesus terangkat ke sorga). 

- Artinya ada 500 orang yang juga 
mendengarkan pesan Yesus untuk jangan 
pergi dari Yerusalem sebaliknya tetap di 
sana menantikan janji Bapa. 

- Ada 500 orang yang mendengar rhema 
tersebut dan menerima instruksi dari Yesus 
secara langsung. 

- Tetapi kenyataanya hanya 120 orang yang 
menganggap serius pesan Tuhan Yesus itu 
dan mereka sungguh-sungguh kembali ke 
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Yerusalem dan menantikan janji dari Yesus 
tentang Roh Kudus. 

- Sayang sekali saat itu hanya ada kurang dari 
¼ orang yang serius meresponi perkataan 
Yesus. 

- Akibatnya di hari Pentakosta, pencurahan 
Roh Kudus gelombang pertama diberikan 
secara ekslusif kepada 120 orang yang 
serius meresponi pesan itu. 
 

• Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan 
yang Tuhan taruh dalam hati saya: jadilah 
orang Kristen yang lebih serius lagi. 
- Sudah terlalu lama, banyak orang Kristen 

yang terlalu santai dan casual dengan 
Kekristenannya. 

- Terlalu banyak orang Kristen yang masih 
Belum serius dalam beribadah (termasuk 
belum serius menanggapi ibadah online), 
belum serius dalam melayani, belum serius 
dalam memimpin komsel, belum serius 
dalam menaburkan benih profetik, belum 
serius dalam selamatkan jiwa, dll. 

- Jangan menjadi 380 orang yang akhirnya 
kelewatan bagian terbaik (tetap masih sorga, 
tetapi kelewatan best moment). 

- JANGAN JADIKAN TUHAN HANYA 
SEBAGAI BUMBU PELENGKAP dalam 
kehidupan ini. Justru sadarilah bahwa 
TUHAN ADALAH PORSI UTAMA hidup ini. 
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- Orang yang bisa serius dengan Tuhan, 
maka akan serius beribadah dengan Tuhan 
(memperjuangkan segenap hati untuk bisa 
beribadah secara online), serius bangun 
mezbah doa, serius dalam membangun 
disiplin puasa, serius dalam menjaga hidup 
dan kekudusan, serius dalam menanti-
nantikan Tuhan! 

- Dan firman Tuhan berkata orang yang 
menanti-nantikan Tuhan akan mendapat 
kekuatan yang baru! Seratus dua puluh 
orang yang serius menanti-nantikan 
Tuhan itulah yang akhirnya pertama 
mengalami kepenuhan Roh Kudus dan 
menerima kekuatan ilahi dari Tuhan. 
 

3. BUKA HATI DAN MILIKI KEHAUSAN YANG 
BESAR UNTUK TERIMA KEPENUHAN ROH 
KUDUS DI HARI PENTAKOSTA INI. 
 

• Tuhan bisa melawat siapapun saat ini juga. 
- Saudara percaya Roh Kudus itu begitu kuat? 

Percayalah kuasa Roh Kudus juga tidak bisa 
dibatasi jarak, ruang dan waktu. 

- Jaman dulu orang mengira kalau mau 
mengalami kepenuhan Roh Kudus maka 
harus datang ke sebuah KKR dulu atau 
harus ikut retret encounter dulu. Itu juga 
tidak sepenuhnya salah, tetapi percayalah 
Roh Kudus juga bisa melawat anda saat ini. 
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- Mungkin anda ada di rumah, di ruang 
tamu, atau di kamar dengan melihat 
ibadah ini via hp, tablet, laptp, atau TV. 
Tetapi percayalah kuasa Roh Kudus 
sanggup menjamah anda saat ini. 

- Bahkan saya berdoa dan percaya banyak di 
antara saudara akan terima baptisan Roh 
Kudus, bahkan akan ada banyak orang 
akan terima karunia berbahasa roh. 
 

• Saya yakin karunia bahasa Roh akan 
sangat menolong anda di masa sukar ini. 
 
- 1 Korintus 14:4 Siapa yang berkata-kata 

dengan bahasa roh, ia membangun 
dirinya sendiri, tetapi siapa yang 
bernubuat, ia membangun Jemaat. 

- SATU CARA MEMBANGUN KETAHANAN 
ADALAH DENGAN BERBAHASA ROH! 

- Itu yang Paulus lakukan sehingga dia 
menjadi sangat tangguh seperti yang sudah 
saya sampaikan di bagian awal tadi. Dia 
berbahasa roh lebih banyak dari 
kebanyakan orang dan itulah sebabnya 
dia juga lebih kuat dan tahan banting 
dibanding kebanyakan orang itu. 

 
- Roma 8:26 Demikian juga Roh membantu 

kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak 
tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; 
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tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita 
kepada Allah dengan keluhan-keluhan 
yang tidak terucapkan. 

- Selain itu saat kita berbahasa Roh, Roh 
Kudus sendiri akan menolong kita untuk bisa 
berdoa kepada Bapa. Itulah doa yang 
powerful dan tepat sasaran yang sangat 
kita butuhkan di tengah kondisi dunia 
yang begitu mengerikan. 

- Itu sebabnya saya yakin Tuhan mau 
membaptis Roh Kudus banyak orang yang 
ikut ibadah online ini: di rumah anda masing-
masing! Dan itu adalah sekarang! 

- Itu sebabnya saya ajak semua anda fokus 
hanya kepada pribadi Roh Kudus. Jangan 
sampai keadaan sekeliling anda membuat 
anda terdisconnect dari hadirat Tuhan. 

- Yakinlah pada kekuatan Roh Kudus. Buka 
hati dan miliki kehausan besar untuk 
menerima kepenuhan Roh Kudus. 

 
- Mulai minta Roh Kudus memenuhi anda.  
- Lukas 11:13  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." 
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- Singkirkan semua ketakutan dan keraguan 
anda. Miliki iman yang sederhana bahwa 
Tuhan pasti akan melawat anda. 

- Mulai ikuti apa yang Roh Kudus taruh di hati 
anda, ijinkan Dia yang memegang kendali. 

- Mulai berbahasa Roh dengan iman dan 
saya ajak semuanya tenggelam sedalam-
dalamnya dalam hadirat Tuhan dan 
rasakan kekuatan Roh Kudus mulai 
mengalir dalam hidup anda. 

- Percayalah bahwa kekuatan Allah mulai 
mengalir bahkan dalam keuangan, 
kesehatan, pelayanan, keluarga, 
pekerjaan, dll. 

 
Mari kita jadikan hari ini sebagai pesta Roh 
Kudus. Ini saatnya kekuatan dari sorga 
dicurahkan besar-besaran melalui Roh 
Kudusnya. Terima dengan iman! 
 
 
 


