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THE YEAR OF THE HOLY SPIRIT #5 - TAHUN ROH 
KUDUS #5 

DELIGHTING THE HOLY SPIRIT 
MENYUKAKAN ROH KUDUS 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita masuk di bagian akhir dari seri firman Tuhan 
Tahun Roh Kudus. Selama 4 minggu kita sudah terus 
membahas tentang Roh Kudus dari berbagai dimensi 
atau sisi. 
 Di minggu pertama kita belajar bahwa Roh Kudus 

adalah kunci di atas segala kunci. Semua pertanyaan 
“bagaimana” anda bisa dijawab selama ada Roh 
Kudus! 

 Maria bertanya: BAGAIMANA aku bisa hamil, aku 
belum bersuami? Malaikat berkata: ROH KUDUS akan 
turun atasmu! 

 Mungkin anda bertanya: bagaiman karirku bisa maju? 
Bagaimana orang tuaku bisa disatukan lagi? 
Bagaimana aku bisa punya rumah sendiri? Dll. 
Jawabannya: ROH KUDUS! Roh Kudus yang bisa 
membuat karirmu maju! Roh Kudus sanggup 
menyatukan orang tua anda kembali. Roh Kudus yang 
sanggup kerjakan mujizat bagi anda! 

 Di minggu kedua kita belajar bawhwa Roh Kudus itu 
tidak terbatas. Kalau anda percaya, maka tahun inipun 
anda juga bisa alami hal-hal yang tidak terbatas! 
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 Di minggu ketiga, kita belajar untuk memiliki 
hubungan yang lebuh nyata dan dekat dengan Roh 
Kudus. 

 Sedangkan minggu lalu kita belajar tentang kekudusan 
dan kemurnian. Sebab Roh Kudus adalah kudus dan 
kita harus semakin kudus sebab Dia adalah kudus! 

 Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan berjudul 
DELIGHTING THE HOLY SPIRIT atau MENYUKAKAN 
ROH KUDUS. 

 
I. MILIKI GOAL UNTUK MENYUKAKAN ROH KUDUS 

DALAM HIDUP KITA. 
a. ROH KUDUS ADALAH PRIBADI YANG BISA 

DIDUKAKAN MAUPUN DISUKAKAN. 
 Kita harus mengerti bahwa kita bisa menyukakan 

maupun mendukakan Roh Kudus.  
 Coba saya tanya dulu: bisakah anda merasakan 

perasaan apa yang kira-kira sedang dirasakan oleh 
orang-orang yang serumah dengan kita? 

 Yang terpenting, menurut anda, apa kira-kira yang 
sedang dirasakan Roh Kudus yang ada dalam hati 
anda sekarang ini? 

- Keluaran 34:14 Sebab janganlah engkau sujud 
menyembah kepada allah lain, karena TUHAN, yang 
nama-Nya Cemburuan, adalah Allah yang cemburu. 

- Yakobus 4:5 Janganlah kamu menyangka, bahwa 
Kitab Suci tanpa alasan berkata: "Roh yang 
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ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingini-Nya 
dengan cemburu!" 

b. Mazmur 51:13 Janganlah membuang aku dari 
hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu 
yang kudus dari padaku! 

 Ini adalah salah satu doa Daud ketika dia bertobat 
setelah dia berzinah dengan Batsyeba. 

 Daud segera mengambil respon untuk berdamai 
dengan Roh Kudus dan berbalik menyenangkan 
hati Roh Kudus. 

 Demikian pula di tahun Roh Kudus ini, mari kita 
belajar untuk memiliki goal untuk menyenangkan 
Roh Kudus. Jadikan ini komitmen anda di tahun 
2021 ini! 

 
II. APA SAJA YANG BISA MENDUKAKAN ATAU 

MENYUKAKAN ROH KUDUS? 
a. Efesus 4:29-32:  29 Janganlah ada perkataan kotor 

keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang 
baik untuk membangun, di mana perlu, supaya 
mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. 
30 DAN JANGANLAH KAMU MENDUKAKAN ROH 
KUDUS ALLAH, yang telah memeteraikan kamu 
menjelang hari penyelamatan. 31 Segala kepahitan, 
kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah 
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula 
segala kejahatan. 32 Tetapi hendaklah kamu ramah 
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan 
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saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam 
Kristus telah mengampuni kamu. 

 Dari ayat ini kita bisa melihat beberapa hal yang bisa 
mendukakan Roh Kudus: perkataan kotor, 
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, 
fitnah dan segala kejahatan. 

 Apalagi anda yang masih terus hidup dalam 
kekecewaan dan kepahitan padahal anda sudah 
lama ikut Tuhan.  

 Sebaliknya kalau kita jadi pribadi yang ramah, 
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, maka 
Roh Kudus sangat disenangkan. 

b. Saul tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, 
dan bahkan menolak Firman Tuhan. Itu sebabnya 
Roh Kudus begitu sedih dan akhirnya menolak Saul 
dan memilih undur dari Saul. 

 Ternyata waktu seseorang tidak mendengarkan 
dan memperhatikan firman, Roh Kudus itu bisa 
sangat sedih.  

c. Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah 
hidup kita juga dipimpin oleh Roh, 

 Kalau kita hidup oleh Roh dan bersama Roh Kudus, 
pastikan hidup kita mau dipimpin olehNya. 

- Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan suara Roh 
Kudus? Sederhana. Belajarlah melangkah dari 
ketaatan yang paling kecil menuju ketaatan yang 
berikutnya. Kalau anda taat pada hal-hal 
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sederhana, nanti anda akan bisa mendengarkan 
suara Roh Kudus yang lebih jelas. 

d. Yudas 1:20-23 20 Akan tetapi kamu, saudara-
saudaraku yang kekasih, BANGUNLAH DIRIMU 
SENDIRI di atas dasar imanmu yang paling suci dan 
BERDOALAH DALAM ROH KUDUS. 

 Saya percaya 'berdoalah dalam Roh Kudus' bicara 
tentang berbahasa Roh.  

- 1 Korintus 14:4 SIAPA YANG BERKATA-KATA 
DENGAN BAHASA ROH, IA MEMBANGUN DIRINYA 
SENDIRI, tetapi siapa yang bernubuat, ia 
membangun Jemaat. 

 Yudas 1:20-23 21 Peliharalah dirimu demikian dalam 
kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, 
Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. 22 
TUNJUKKANLAH BELAS KASIHAN KEPADA MEREKA 
YANG RAGU-RAGU,  23a SELAMATKANLAH 
MEREKA DENGAN JALAN MERAMPAS MEREKA 
DARI API. ... 

 
PENUTUP: 
Miliki goal untuk senangkan Roh Kudus. Jaga perkataan 
kita, jaga pikiran kita, jaga tindakan kita, jadilah pribadi 
yang taat yang mau dipimpin Tuhan, dan bangkitlah 
untuk bergerak selamatkan jiwa. Roh Kudus akan sangat 
disenangkan! 


