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Rabu
22 april 2020

16:1-15

YOHANES

OF TRUTH

THE SPIRIT 

DOA HARI INI :

Sahabat, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yakni Roh Kebenaran yang adalah Roh Kudus 

akan selalu tinggal dalam hidup orang Kristen sejati. Maukah kita menyediakan tubuh kita 

sebagai Bait Suci Roh Kudus? 

Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan tubuhku sebagai Bait Suci Roh 
Kudus. Roh Kudus bertahtalah di dalamku dan mampukan aku melakukan 

setiap kehendak Allah di hidupku. Amin!

Yohanes 16:13a
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 

Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke 

dalam seluruh kebenaran;

“Siapakah Roh Kudus?" tanya Agung kepada Tommy, Ketua Sel di 

kelompoknya?

“Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Tubuh kita adalah bait suci Allah. Izinkan Roh Kudus 

bertahta dan memerintah seluruh tubuh kita.”

“Bingung aku Tom.”

“Yang aku ingat adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia 

iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, dan karunia bernubuat. Yang lain lagi aku 

lupa Tom.”

"Penguasaan diri Gung. Juga Roh kudus yang memberikan kita karunia rohani. Tahu juga kan 

macam-macam karunia-karunia Roh?

“Tapi Tom, bagaimana kita tahu Roh Kudus ada di dalam tubuh kita?”

“Kalau tidak salah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 

kesetiaan, kelemahlembutan, dan satu lagi apa ya?”

“Sisanya karunia membedakan roh, karunia bahasa lidah dan karunia menafsirkan bahasa 

lidah.”

“Wah, terima kasih penjelasannya Tom. Sekarang aku semakin mengenal Roh Kudus."

“Mudahnya, saat ada Roh Kudus maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh. Ingat kan 

buah Roh itu apa saja Gung?”

“Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Dia yang membantu kita menjadi orang percaya. Dia yang 

memampukan kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Roh Kudus adalah penolong dan 

penghibur (Parakletos) di dalam diri setiap anak Tuhan sejati dan memimpin kepada jalan 

kebenaran.”

R o h  K u d u s  a d a l a h  R o h 

Kebenaran yang berasal dari 

Allah. Roh Kudus membantu 

setiap orang percaya untuk 

melakukan kehendak Allah. (w2)



yehezkiel 18
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1. Mengapa Roh Kudus (Holy Spirit) disebut sebagai Roh Kebenaran

   (The Spirit of Truth)?

   akibatnya bila orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus?

2. Apa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dan apakah

3. Dari Firman hari ini, aku belajar :
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