
BERAKAR DALAM KRISTUS



Langkah raksasa dalam 
perjalanan iman kita 
adalah langkah yang 
kita ambil ketika kita 
memutuskan bahwa 

Tuhan bukan lagi hanya 
bagian dari hidup kita. 
Dia adalah hidup kita.

BETH MOORE



Perumpamaan tentang
Orang Kaya yang Hemat (Bodoh)



Sumber:  The Fire that Ignites, Tony Evans

Menjalani kehidupan kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh
Kudus adalah mustahil ... Roh Kudus Tuhan lebih penting dan
mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah

dibayangkan oleh kebanyakan kita … dan itulah sebabnya
sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Dia. 

TONY EVANS



PRIBADI
ROH KUDUS

KARYA
ROH KUDUS

BERTUMBUH
oleh ROH KUDUS



Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia tidak 
melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi 
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai 
kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku 
tidak akan meninggalkan kamu sebagai 
yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 

YOHANES 14:16-18

Pribadi 
ROH KUDUS



Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat 
Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan 
akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan 
meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku 
datang kembali kepadamu. 
YOHANES 14:16-18

ROH KUDUS

Roh Kudus adalah PRIBADI

Pribadi 



Salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini 
dalam memahami Roh Kudus adalah 
mengabaikan bahwa Dia adalah Pribadi yang 
nyata. Ia berpikir (1Kor 2:10-11), berperasaan 
(Ef 4:30), dan berkehendak (1Kor 12:11). 
Kita hanya mau berhubungan dengan-Nya 
sebagai sumber tenaga atau ladang energi 
yang diagungkan, daripada bertumbuh dalam 
hubungan pribadi kita dengan-Nya. Ia adalah 
pribadi yang harus dikenal, bukan sekadar 
kuasa untuk digunakan.

TONY EVANS

ROH KUDUS

Roh Kudus adalah PRIBADI

Pribadi 



Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat 
Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 
mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan 
akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan 
meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 
Aku datang kembali kepadamu.
YOHANES 14:16-18

ROH KUDUS

Roh Kudus adalah ALLAH

Pribadi 



Siapakah Roh Kudus? Ia adalah 
Allah! Roh Kudus adalah pribadi 
Allah, oknum dari Trinitas. Setiap 
pribadi Allah penting … Penyertaan 
Kristus pada para murid-Nya nyata 
dalam sosok Pribadi Roh Kudus. 
Sejak Pentakosta Roh Kudus adalah 
mata rantai di antara kedatangan 
Yesus yang pertama dan yang kedua.

BILLY GRAHAM

ROH KUDUS

Roh Kudus adalah ALLAH

Pribadi 



Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat 
Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 
menge-nal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan 
akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan 
meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku 
datang kembali kepadamu.
YOHANES 14:16-18

ROH KUDUS

Roh Kudus DIAM DI DALAM KITA

Pribadi 



Atau tidak tahukah kamu, bahwa 
tubuhmu adalah bait Roh Kudus 
yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah, 
-- dan bahwa kamu bukan milik 
kamu sendiri? Sebab kamu telah 
dibeli dan harganya telah lunas 
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah 
dengan tubuhmu! (1Kor 6:19-20)

RASUL PAULUS

ROH KUDUS

Roh Kudus DIAM DI DALAM KITA

Pribadi 



Roh Kudus adalah PRIBADI
• bukan sekadar sumber kuasa

• tubuh kita adalah bait-Nya untuk
memuliakan-Nya

Roh Kudus DIAM DI DALAM KITA

• oknum dari Allah Tritunggal
Roh Kudus adalah ALLAH

ROH KUDUS
Pribadi 



ROH KUDUS
Pribadi 



PRIBADI
ROH KUDUS

KARYA
ROH KUDUS

BERTUMBUH
oleh ROH KUDUS



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya Roh Kudus yang MELAHIRBARUKAN

• menginsafkan
• mempertobatkan
• melahirkan kembali 

Karya
ROH KUDUS

Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan 
dunia akan dosa, kebenaran dan 
penghakiman; akan dosa, karena mereka 
tetap tidak percaya kepada-Ku; akan 
kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa 
dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan 
penghakiman, karena penguasa dunia ini 
telah dihukum. YOHANES 16:8-11



Karya Roh Kudus yang MELAHIRBARUKAN

• menginsafkan
• mempertobatkan
• melahirkan kembali 

Karya
ROH KUDUS

Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya jika seorang tidak 
dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat 
masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang 
dilahirkan dari daging, adalah daging, dan 
apa yang dilahirkan dari Roh, adalah 
roh.” YOHANES  3:5-6



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya Roh Kudus yang MENGARAHKAN

• memimpin
• menguatkan
• mengajar

Karya
ROH KUDUS

... tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, 
yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-
Ku, Dialah yang akan mengajarkan 
segala sesuatu kepada-mu dan akan 
mengingatkan kamu akan semua yang 
telah Kukatakan kepadamu.
YOHANES 14:26



Karya Roh Kudus yang MENGARAHKAN

• memimpin
• menguatkan
• mengajar

Karya
ROH KUDUS

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke 
dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak 
akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 
tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 
itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 
memberitakan kepadamu hal-hal yang  
akan datang. YOHANES 16:13



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya Roh Kudus yang MENUMBUHKAN

• memperbaharui
• mengubahkan
• menyucikan

Karya
ROH KUDUS

Sebab, jika kamu hidup menurut 
daging, kamu akan mati; tetapi jika 
oleh Roh kamu mematikan 
perbuatan-perbuatan tubuhmu, 
kamu akan hidup. 
ROMA 8:13



Karya Roh Kudus yang MENUMBUHKAN

• memperbaharui
• mengubahkan
• menyucikan

Karya
ROH KUDUS

Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurah-
an, kebaikan, kesetiaan, kelemahlem-
butan, penguasaan diri. Tidak ada 
hukum yang menentang hal-hal itu. 
GALATIA 5:22-23



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya Roh Kudus yang MEMAMPUKAN

• memberi kuasa, 
• keterbebanan, dan
• karunia untuk melayani

Karya
ROH KUDUS

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.
KISAH PARA RASUL 1:8



Karya Roh Kudus yang MEMAMPUKAN

• memberi kuasa, 
• keterbebanan, dan
• karunia untuk melayani

Karya
ROH KUDUS

Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan 
penyataan Roh untuk kepentingan bersama. 
Sebab kepada yang seorang Roh memberikan 
… dan kepada yang lain ... Tetapi semuanya ini 
dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, 
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap 
orang secara khusus, seperti yang dikehendaki-
Nya. 1 KORINTUS 12:7-11



Karya
ROH KUDUS

Diadaptasi dari: Sungai Air Hidup (D. Scheuneumann)



Karya Roh Kudus yang MELAHIRBARUKAN

• Menginsafkan, mempertobatkan, melahirkan
kembali

• Memperbaharui, mengubahkan, menyucikan

Karya Roh Kudus yang MENUMBUHKAN

• Memimpin, menguatkan, mengajar

Karya Roh Kudus yang MENGARAHKAN

• Memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia
untuk melayani

Karya Roh Kudus yang MEMAMPUKAN

Karya
ROH KUDUS



PRIBADI
ROH KUDUS

KARYA
ROH KUDUS

BERTUMBUH
oleh ROH KUDUS



Sumber: The Golden Triangle of Spiritual Growth dari The Divine Conspiracy (Dallas Willard)

Segitiga Emas Pertumbuhan Rohani



Sumber: The Golden Triangle of Spiritual Growth dari The Divine Conspiracy (Dallas Willard)

Segitiga Emas Pertumbuhan Rohani



PERTUMBUHAN ADALAH 
KARYA ROH KUDUS

Kita bisa mengatur layar dan 
mengarahkan sirip kemudi, 
tetapi sangat tergantung pada 
angin. Kalau angin tidak 
bertiup kita akan tetap diam di 
tengah air, tidak peduli 
sesibuk apapun kita beraksi. 
Tugas kita adalah melakukan 
segala sesuatu yang 
memungkinkan kita 
menangkap angin itu.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS 

Sumber: The Life You’ve Always Wanted  (John Ortberg)



PERTUMBUHAN ADALAH 
KARYA ROH KUDUS

Tugas utama kita bukan 
menghitung berapa ayat 
Alkitab yang kita baca atau 
berapa menit yang kita 
gunakan untuk berdoa. 
Tugas kita menggunakan 
aktivitas ini untuk 
menciptakan kesempatan 
bagi Tuhan untuk bekerja. 
Apa yang terjadi kemudian 
terserah pada-Nya.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS 

Sumber: The Life You’ve Always Wanted  (John Ortberg)



Sumber: The Golden Triangle of Spiritual Growth dari The Divine Conspiracy (Dallas Willard)

Segitiga Emas Pertumbuhan Rohani



Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja 
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, 
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai 
dengan rencana Allah. Sebab semua orang 
yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga 
ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi 
serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya 
Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung 
di antara banyak saudara.
ROMA 8:28-29

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui PERISTIWA SEHARI-HARI



Allah menggunakan 
peristiwa dan tantangan 
hidup sehari-hari untuk 

membentuk kita menjadi 
serupa dengan Putra-Nya. 
Hasil akhir ini meneguhkan 
kemampuan Allah dalam 
berkarya dalam segala 

sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan, 

demi kemuliaan-Nya.

CHARLIE RIGGS

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui PERISTIWA SEHARI-HARI



Pertumbuhan terjadi 
ketika kita belajar dan 
menanggapi dengan 

benar terhadap 
pembentukan Roh 

Kudus dalam peristiwa 
sehari-hari

Keberhasilan, Penderitaan,
Pencobaan, Pernikahan,
Pekerjaan, Orang tua, dll.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui PERISTIWA SEHARI-HARI



Sumber: The Golden Triangle of Spiritual Growth dari The Divine Conspiracy (Dallas Willard)

Segitiga Emas Pertumbuhan Rohani



Latihan badani terbatas gunanya, 
tetapi ibadah itu berguna dalam 
segala hal, karena mengandung 
janji, baik untuk hidup ini maupun 
untuk hidup yang akan datang.

1 TIMOTIUS 4:8

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI



KABAR GEMBIRA! 

Kami dari komite pencari bakat, 
sedang mencari pelari maraton untuk 
olimpiade mendatang. Kami sudah 
memeriksa statistik setiap orang di 
seluruh negeri dengan komputer. Kami 
sudah memeriksa data setiap orang--
kinerja mereka dalam tes kebugaran di 
sekolah, bentuk tubuh, dan struktur 
tulang. Kami telah menemukan bahwa 
dari 200 juta orang, Anda adalah orang 
yang paling tepat di negara ini yang 
berkesempatan membawa pulang medali 
emas dalam maraton. Jadi Anda akan 
berlari dalam perlombaan itu. Ini 
adalah kesempatan sekali seumur hidup.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI



Sekarang Anda tidak mungkin berlari 
dalam maraton, walaupun sekarang ini 
Anda berusaha dengan sekuat 
tenaga. Untuk berlari dalam maraton 
Anda harus mengatur hidup Anda agar 
Anda bisa menjalani latihan-latihan 
tertentu yang memungkinkan Anda 
melakukan apa yang tidak bisa Anda 
lakukan sekarang hanya dengan 
kekuatan kemauan. 
Untuk berlari dalam maraton Anda 
harus berlatih, bukan cuma berusaha.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI



BERLATIH

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI

PERTUMBUHAN BUKAN SOAL BERUSAHA LEBIH 

KERAS, TETAPI LEBIH BIJAKSANA



Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI

Sumber:  Spiritual Disciplines for the Christian Life, Donald S. Whitney

Keinginan yang bagaimana pun kuatnya untuk 
berdisiplin tidak dapat membuat seseorang 
menjadi kudus, karena kekudusan adalah 
pemberian semata dari Allah. 

Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk 
melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi 
kita disiplin rohani untuk menerima karunianya 
dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. 
Dengan melakukan disiplin rohani,           
kita menempatkan diri di hadapan Tuhan 
agar Dia bekerja dalam diri kita.

DONALD  S. WHITNEY



DISIPLIN ROHANI:
Setiap aktivitas yang 
bisa membantu kita
memperoleh kekuatan
untuk menjalani hidup
seperti yang diajarkan
dan dicontohkan
Kristus.

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI





Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam
pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. 
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu
mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh

suatu mahkota yang abadi. 1 KORINTUS 9:25

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI



DISIPLIN ROHANI: 

Setiap aktivitas yang 
bisa membantu saya
memperoleh
kekuatan untuk
menjalani hidup
seperti yang 
diajarkan dan
dicontohkan Kristus.

Setiap hal dapat
berfungsi sebagai
"latihan rohani”. Ada
beberapa latihan
mendasar:

DISIPLIN ROHANI: 

Setiap aktivitas yang 
bisa membantu saya
memperoleh
kekuatan untuk
menjalani hidup
seperti yang 
diajarkan dan
dicontohkan Kristus.

Setiap hal dapat
berfungsi sebagai
"latihan rohani”. Ada
beberapa latihan
mendasar:

BERSEKUTUBERSAKSI

FIRMAN

DOA

WAKTU
TEDUH

Bertumbuh oleh ROH KUDUS
melalui DISIPLIN ROHANI



Sumber: The Golden Triangle of Spiritual Growth dari The Divine Conspiracy (Dallas Willard)

Segitiga Emas Pertumbuhan Rohani



Aku adalah bait-Nya dan di tempat 
rahasia Ia duduk di atas takhta . . . 

Dengan gemetar aku sekarang 
menerima kebenaran yang mulia 
ini: Tuhan yang adalah Roh, Roh 

Kudus, Allah yang mahaesa, tinggal 
di dalam aku. Oh Bapa, 

tunjukkanlah di dalam aku apa 
artinya ini, agar aku tidak berdosa 

terhadap-Mu dengan hanya 
membicarakannya, tetapi tidak 

hidup di dalamnya.

ANDREW MURRAY



Penghibur, yaitu Roh
Kudus, yang akan diutus

oleh Bapa dalam nama-Ku, 
Dialah yang akan

mengajarkan segala
sesuatu kepadamu dan

akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah
Kukatakan kepadamu.

YOHANES 14:26

ROH KUDUS


