
 

I. DEFINISI 

1. Pkh 9:8. Bentuk hidup yang di 
urapi Roh Kudus itu adalah se-
perti ini, yaitu pakaiannya putih 
= suci di hadapan Allah terus 
menerus, dan di kepalanya ada 
minyak yaitu lambang Roh Ku-
dus. Memang biasanya peng-
urapan itu selalu dimulai dari 
kepala. Hidup benar senantiasa 
dan kepalanya penuh mi-nyak.  

Kepala itu pusat hidup ma-
nusia, pikirannya, semua berasal 
dan dikendalikan oleh kepala 
dan kepala ini tidak lagi kita 
kendalikan sendiri, tetapi dise-
rahkan sepenuhnya pada Roh 
Kudus yang kita taati. Hidup 
yang diurapi itu seperti Fil 1:21. 
2. Zak 4:6. Orang yang diurapi 
Roh Kudus itu berarti orang yang 
seluruh hidup, ibadah, dan 
pelayanannya dilakukan bukan 
dengan kekuatan atau kemam-
puannya sendiri, tetapi dengan 
pengurapan Roh Kudus, dalam 
tingkatan2 tertentu.  

Ini se-olah2, orang2, sikon 
atau problem yang menghadapi 
orang yang diurapi itu seperti 
menghadapi Kristus yaitu Tuhan 
yang hidup di dalamnya Fil 1:21. 
Luar biasa! sehingga semua pasti 
akan kalah kalau melawan atau 
mu-suhnya adalah Tuhan Yesus 
Kristus.  
Kristus = Christos G5547 = 
diurapi atau Mesias. Juga artinya 
dalam bahasa Ibrani = diurapi 
H4899.  

Jadi orang yang diurapi itu 
seperti Kristus, seperti Mesias. 
Kristus adalah Putra manusia 
Yesus, yang tidak hidup menurut 
kehendak sendiri, tetapi diurapi 
dan hidup menurut Roh saja. 
Inilah pengurapan, yaitu cara 
hidup seperti Kristus, manusia 
yang diurapi oleh Roh Kudus.  

 

II. DASAR DARI HIDUP YANG 
DIURAPI 

Dasar dari hidup yang diurapi 
adalah hidup di dalam atau lekat 
dengan Tuhan, dan selalu mau 
melakukan kehendak-Nya saja, 
bukan kehendakku, tetapi ke-
hendak-Mu yang jadi. Mat 
26:39. 
Dasarnya adalah: 
1. Hidup suci rutin di hadapan 
Allah, terus menerus, ingat MAK 
DSY (= di Mana saja, dalam hal 
Apa saja, Kapan saja, Dahulu, 
Sekarang, dan Yang akan 
datang). 
2. Hidup yang berkenan pada 
Tuhan. Kol 1:10. Ini berarti se-
luruh hidupnya sesuai dengan 
Firman Tuhan, dilakukan dengan 
tulus dan suci, baik berpikir, 
bersikap, ber-kata2, dan berbuat 
apa saja. Ini hidup yang mau 
melakukan kehendak Tuhan saja 
Kis 13:22. 

Baik caranya, tujuannya, 
targetnya semua sesuai dengan 
kehendak Tuhan, sehingga tam-
pak bukan orang itu lagi, tetapi 
seperti Kristus yang hidup di 
dalamnya.  

Kata Kristen itu sangat indah 
dan mulia, sebab artinya seperti 
Kristus (Kis 11:26; 26:28, 1Pet 
4:16, Mat 28:19 (Christianos 
G5546, pengikut Kristus). Sebab 
itu kalau hatinya tidak tulus, 
tidak sesuai dengan Firman 
Tuhan, pengurapan dari Tuhan 
tidak bisa turun ke atasnya.  
3. Ini tidak bisa lepas dari terus 
berdoa dalam Roh dan kebe-
naran senantiasa. Yoh 4:23-24. 
Juga tidak lepas dari Firman 
Tuhan yang menjadi makanan 
hidupnya setiap saat; terus diisi 
dan tumbuh oleh Firman Tuhan. 
Mat 4:4. 

Hidup seperti ini juga menjadi 
kunci dari berjalan dalam Roh, 
dipimpin Roh, sehingga diurapi 
dan dipimpin Roh itu kuncinya 
sama yaitu terus menerus, tekun 
berdoa dalam Roh dan kebe-
naran. 1Tes 5:17. Berdoa dalam 
Roh, yaitu dengan bahasa lidah 
1Kor 14:14 itu adalah tanda khas 
dari baptisan Roh Kudus. Sebab 
itu dalam Wasiat Baru, peng-
urapan itu selalu dimulai dengan 
baptisan Roh Kudus (dalam 
Wasiat Lama “sebelum ada” Roh 
Kudus Yoh 7:39, sudah ada yang 
diurapi oleh Roh Kudus, banyak, 
tetapi mereka tidak berdoa de-
ngan bahasa lidah, suatu bahasa 
doa, yang terbaik untuk berhu-
bungan dengan Tuhan. Ini baru 
bisa terjadi sesudah manusia 
ditebus oleh darah Yesus. Tentu 
hasilnya, pengurapan Wasiat Ba-
ru pasti lebih baik daripada Wa-
siat Lama Ibr 11:39-40, istimewa 
dalam mencapai kesempur-
naan, dengan pengurapan dan 
di-pimpin oleh Roh, jumlah yang 
diberi Allah bisa dicapai dalam 
Wasiat Baru yaitu 144.000 orang 
sempurna. Luar biasa!  
 

III. TINGKAT2 PENGURAPAN 

Perhatikan (kecuali pengurapan 
yang sempurna) tingkat2 peng-
urapan ini selama hidup di dunia 
bisa berubah, makin meningkat 
atau juga makin merosot sampai 
habis! Sebab hidup di dunia ini 
pengolahan dan ujian. Kalau 
meningkat tentu indah, tetapi 
kalau merosot apalagi habis itu 
celaka sekali! Sebab itu harus 
terus menerus menyangkal diri 
mematikan daging, dan terus ta-
at akan pimpinan Roh, sehingga 
pengurapanNya makin mening-
kat dan limpah. 
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Ada 3 tingkat pengurapan Roh 
Kudus.  

Pengurapan itu secara jas-
mani itu pada kepalanya, tetapi 
yang sesungguhnya Roh Kudus 
itu turun dalam roh manusia 
yang sudah lahir baru dan hidup 
dalam kesucian; ini terjadi dalam 
dimensi alam roh, itulah dimensi 
roh kita. Tidak tampak dengan 
mata jasmani. Roh manusia yang 
hidup dalam dosa itu “mati” di 
hadapan Allah. Ef 2:1. 

“Mati” berarti tidak bisa 
berhubungan dengan Allah, se-
bab ada dosa dan dipengaruhi 
atau dikuasai iblis yg menjadi 
bapaknya (orang dosa = anak 
iblis 1Yoh 3:10). Roh orang2 
dosa, tetap ada dan berfungsi 
seperti roh pada umumnya, 
tetapi di hadapan Allah disebut 
mati, sebab tidak bisa berhu-
bungan dengan Allah. Baru sesu-
dah percaya, lahir baru, dosanya 
ditebus, dihapus, baru rohnya 
jadi hidup, jadi anak2 Allah Yoh 
1:12, sebab sudah dilahirkan 
kembali oleh Roh dan air (yaitu 
berdasar Firman Tuhan, gam-
baran dari air Yoh 3:3,5).  

Lalu Roh Kudus bisa masuk 
dan tinggal dalam roh manusia 
baru. Roh Kudus itu Maha besar, 
ukuranNya tidak terhingga, tidak 
ada batas, tetapi berapa banyak 
kebesaranNya masuk dalam kita, 
tergantung dari kita, bisa sedikit, 
bisa banyak, bisa tanpa batas, 
sebab itu ada tingkat2ukuran 
peng-urapanNya! 
1. Tingkat Halaman. Ini peng-
urapan atas orang benar, yang 
sudah percaya, bertobat dan 
lahir baru oleh Roh dan air. (Ini 
tingkatan yang paling rendah, 
seperti orang Wasiat Lama, 
sebab terbatas karena belum 
ditebus oleh darah Yesus). 
Disebutkan seperti hinggap dan 
pergi ber-ulang2. Misalnya atas 
Simson Hak 14:6. 
2. Tingkat Ruangan Suci. Ini 
orang yang dibaptis dengan Roh 

Kudus (orang lahir baru itu Pintu 
Gerbang - Pintu Kemah; Kolam = 
Baptisan air, Pintu Kemah = 
Baptisan Roh, lalu masuk Ruang-
an Suci), lalu Roh Kudus tinggal 
tetap di dalam dia Yoh 14:16. 

Orang ini penuh dan dipimpin 
Roh dan Roh Kudus bisa berbuat 
banyak dalam orang2 yang mau 
hidup seperti ini. Makin penuh 
penyerahan dan ketaatannya, 
makin bebas dan makin banyak 
kuasa dan pengurapan Roh Ku-
dus bekerja di dalam hidupnya. 
3. Tingkat Ruangan Maha Suci. 
Ini tingkatan pengurapan yang 
tanpa batas Yoh 3:34. Ini orang2 
yang kedagingannya sudah mati, 
tembus Tirai, sehingga Roh 
Kudus bisa bekerja tanpa batas 
dalam hidup orang2 seperti ini, 
yang sudah mutlak tidak lagi 
bisa berdosa. Inilah orang2 yang 
menjadi sempurna. Tentu akibat 
atau hasilnya juga tidak terbatas 
dan tubuhnya berubah menjadi 
tubuh kemuliaan, tidak lagi bisa 
mati, tanpa kematian Fil 3:21. 

Putra manusia Yesus harus 
mati untuk membayar harga pe-
nebusan manusia, tetapi manu-
sia yang ditebus dan tumbuh 
sampai sempurna, itu bisa jadi 
sempurna tanpa kematian dan 
ada pengurapan tanpa batas. 

Jadi pengurapan itu ber-
tingkat. Tumbuhlah terus sampai 
tingkat tanpa batas yang luar 
biasa itu. Kalau orangnya sudah 
tidak lagi bisa berdosa, maka 
Roh Kudus bebas berbuat apa 
saja dalam orang2 ini yang tetap 
tulus, rendah hati, suci dan 
selalu berkenan pada Tuhan, 
luar biasa indahnya, se-perti 
Kristus, Putra manusia Yesus 
yang diurapi tanpa batas. 
 

IV. BENTUK2 PENGURAPAN  
ROH KUDUS 

Orang2 yang penuh dengan 
pengurapan Roh Kudus itu bisa 
nampak dalam 2 bentuk, yaitu 
seperti lima gadis bodoh dan 
lima gadis bijak Mat 25:1-13. 

1. Lima gadis bijak. Ini orang 
yang penuh dengan pengurapan 
Roh Kudus dan tetap setia 
sampai akhir. Prinsip sederhana, 
yaitu: 
1.1. Kita mau taat akan Firman 
Tuhan dalam pimpinan Roh 
Kudus. 
1.2. Tumbuh dalam pengertian 
Firman Tuhan sehingga tidak 
sampai tertipu oleh siasat iblis 
2Kor 11:2. 
1.3. Jangan beri tempat pada 
iblis, de-ngan dosa apapun juga, 
tetap dalam kesucian.  
1.4. Tekun melayani Tuhan 
dengan kasih dan tulus.  
1.5. Dengan kelimpahan 7 KPR, 
Roh Kudus pasti bisa menolong 
kita, asal mau dan inilah hidup 
yang manis, bahagia dan ber-
buah2 dalam Roh Kudus.  
 
2. Lima gadis bodoh. Ini orang 
yang penuh Roh Kudus, tetapi 
tidak terus menerus, sebentar 
dipimpin Roh, sebentar dipim-
pin daging. Mau digoda perka-
ra2 dunia dan menuruti daging 
sehingga menjadi suam dan 
keluar dari Ruangan Suci, me-
rosot ke Halaman. Sebentar di 
dalam Roh, sebentar menurut 
daging. Sebentar di Ruangan 
Suci, sebentar di Halaman. 
Orang seperti ini pasti rusak 
sebab hatinya bercabang Yak 
4:8. Harus segenap hati cinta Tu-
han Luk 10:27. Mungkin orang 
lain ti-dak tahu, tetapi orang 
yang tidak tulus akan gugur, 
lebih2 dalam Polarisasi dosa dan 
kesucian akhir zaman. Nasib lima 
gadis bodoh begitu jelek, tidak 
ikut pengangkatan, sebagian 
mati dalam dosa (seperti Saul), 
sebagian tertinggal, tetapi yang 
bertobat lewat kematian dalam 
aniaya Antikris masih mungkin 
selamat. 
Berapa yang untung dan 
buntung? 
Tidak semua orang yang penuh 
Roh Kudus selamat, tetapi se-
bagian binasa, Roh Kudus bukan 
jaminan mutlak, tergantung 
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ketaatan dan kesetiaan kita 
sendiri yang mau taat, diolah 
dalam hidup ini.  

Lima lawan lima. Mengapa 
Tuhan memberi jumlah masing2 
5 atau 1/2. Apakah setengah dari 
orang yang penuh Roh Kudus 
akan binasa seperti lima gadis 
bodoh? Tidak jelas, tetapi pasti 
tergantung keputusan dan ke-
taatan setiap orang, sendiri2! 
Kalau mau taat dan setia, pasti, 
pasti tetap selamat bahkan 
bertumbuh, sebab Roh Kudus 
sanggup menolong orang yang 
mau taat. Tetapi Roh Kudustidak 
berdaya menolong Saul, Simson, 
Yudas dll. Yang mempermainkan 
kesempatan pengurapan yang 
luar biasa akan celaka, tetapi 
yang sungguh2 mau bertobat 
dan tetap suci, pasti jadi indah 
dalam rencana Allah. Hendaklah 
kita selalu penuh dan dipimpin 
Roh Ef 5:17-18. 
 

V. PENGURAPAN YANG 
DIPELIHARA 

Pengurapan Roh Kudus di dalam 
kita itu harus dipelihara, sebab 
bisa berubah selama hidup di 
dunia ini, yaitu oleh : 
1. Karena menuruti daging. 
2. Perkara2 keduniawian. 
3. Iblis. 
4. Orang2 yang dipakai oleh iblis 
dan segala macam pencobaan 
dan ujian. Sebab itu pengurapan 
ini harus dipelihara baik2 dan 
kalau kita mau taat dipimpin 
Roh, kita justru akan makin 
meningkat dalam pengurapan 
sampai pada puncak2nya yaitu 
pengurapan tanpa batas. 
Dalam Zak 4:2-3 menceritakan 
rahasia pemeliharaan pengurap-
an yang diberikan Tuhan bagi 
kita.  

Pelita yang dipelihara, dengan 
adanya 2 pohon Zaitun di 
sebelahnya, minyaknya tidak 
akan pernah habis. Jadi Pelita 
yang berhubungan dengan po-
hon zaitun, tidak akan kehabisan 

minyak, sebab minyak dari 
pohon zaitun terus mengalir 
dalam tempat minyak dan itu 
terus mengisi minyak dalam 
Pelita, sehingga tidak pernah 
padam.  

Pohon Zaitun atau sumber 
dari minyak itu adalah Allah 
sendiri, sehing-ga pelita yang 
berhubungan dengan Dia, tidak 
akan pernah kehabisan mi-nyak. 
Kalau kita memperhatikan dan 
memelihara hubungan kita de-
ngan Tuhan tetap baik dan terus 
taat dipimpin Roh, kita tidak 
akan kekurangan minyak, bah-
kan meningkat sampai tanpa 
batas pada akhirnya, kalau tetap 
setia. Ini tergantung dari kita. 
Kalau kita mau taat dalam 
kesucian dan tumbuh dalam 
Firman Tuhan dan 7 KPR lainnya, 
maka kita akan terus tumbuh 
dan terpelihara. Jangan ada dosa 
atau hati yang bercabang pada 
perkara2 dosa dan duniawi 1Yoh 
2:16.  

Semua pipa dan tempat 
minyak dan Pelita itu dibuat dari 
emas (tingkat Ruangan Suci). 
Tingkat rohani kita harus dipe-
lihara jangan sampai turun ke 
Halaman seperti lima gadis bo-
doh, akan rusak pengurapannya 
dan ditolak Tuhan Mat 25:13. 
Roh Kudus sanggup menolong 
dan memelihara kita asal kita 
mau taat. 

Perhatikan satu Pelita ada 2 
pohon Zaitun, ini berarti pe-
kerjaan Roh Kudus dalam Wa-
siat Baru jauh lebih indah dan 
limpah dari Wasiat Lama dan 
hujan Akhir yang di hadapan kita 
itu hasilnya akan dobel dan akan 
sanggup menyempurnakan ren-
cana Allah dan orang2 yang mau 
taat. Tetapi wai yang melawan 
Roh Kudus dan menghina, mem-
permainkannya. Memang masih 
ada beberapa banyak orang 
penuh Roh Kudus, tetapi hi-
dupnya penuh dengan dosa dan 
kedagingan, baik cinta uang, 
perzinaan dan kesombongan dll, 
sehingga Roh Kudus tidak 

berdaya menolong orang yang 
tidak bertobat dan minyaknya 
akan habis! Jangan tersesat 
karena kebodohan Mrk 12:24, 
Hos 4:6. 
 

VI. FAEDAH PENGURAPAN  
ROH KUDUS 

A. Dalam hidup pribadinya. 
Orang yang penuh dengan peng-
urapan Roh Kudus itu meng-
alami perubahan hidup yang luar 
biasa menjadi hidup baru dan 
begitu banyak hasilnya. 

Jangan lupa, orang yang lahir 
baru itu sudah berubah jadi baru 
(2Kor 5:17), tetapi itu hanya 
orang dalamnya (inner man = 
pribadi kita) yang sudah meng-
alami tebus roh jadi anak2 Allah. 
Tetapi tubuh belum ditebus, me-
nunggu waktunya untuk tebus 
tubuh Rom 8:23. 

Orang beriman sekarang, 
semua belum mengalami tebus 
tubuh (kalau sudah, tubuhnya 
menjadi tubuh kemuliaan Fil 
3:21). Sebab itu tubuh daging 
yang condong pada dosa, tetap 
ada dalam semua orang baru, 
dan melawan kehendak Roh, 
kehendak kita Yoh 3:19. 

Orang baru tetap mengalami 
tarik-an keinginan daging yang 
kuat, bahkan setan juga masih 
bisa bicara menguat-kan suara 
daging (seperti pada Petrus Mat 
16:23 kita harus bisa membe-
dakan suara Roh dari dorongan 
daging atau iblis!). Kalau ada ke-
sempatan bagi setan(berbuat 
dosa = pintu masuk setan) setan 
juga akan masuk dan bekerja 
keras untuk mengalahkan roh 
orang itu! Sebab itu sesudah 
lahir baru justru terjadi pergu-
mulan yang kuat atau orang 
dalam dan daging (roh dan da-
ging Gal 5:17). Sebelum lahir 
baru daging dan roh tidak ber-
tentangan sebab roh “mati” (Ef 
2:1) dan tidak melawan daging, 
bahkan bisa turut daging, bah-
kan dgn senang Yoh 3:19. Tetapi 
sesudah lahir baru timbul 
pergumulan ini Gal 5:17. 

M4322 / 5 Mei 2021      Hal 3 



Tetapi kalau orang itu mau 
taat, mau hidup suci, Roh Kudus 
beri cukup kekuatan, lebih2 
dengan banyak doa dalam Roh 
dan kebenaran Firman Tuhan, 
ibadah, mau pikul salib, saling 
menasehati dalam persekutuan 
dst seperti dalam 7 Kebutuhan 
Pokok Rohani (KPR), roh kita 
menjadi makin kuat. Sebab itu 
orang baru yang mau taat, pasti 
menang, Roh Kudus pasti meno-
longnya.  

Jadi sesudah lahir baru ada 
pergumulan “baru”, antara da-
ging dan Roh (dahulu hanya 
sedikit atau tidak ada, misalnya 
karena ada sisa2 kemuliaan 
Allah, roh masih mau taat de-
ngan adanya perasaan hati yang 
berisi sisa2 kemuliaan Allah ini 
Rom 3:23). Sebab itu orang2 
beriman tetap harus melawan 
daging, harus bergumul Gal 5:17, 
tetapi kalau dipimpin Roh, pasti 
menang! Memang seharusnya 
orang2 yg jadi anak2 Allah itu 
selalu hidup menurut pimpinan 
Roh, tidak menurut daging Rom 
8:14. 

 
Hasilnya, banyak, antara lain: 
1. Hidup dalam kesucian rutin. 
Setiap kali bisa mengalahkan 
daging, sebab ada kekuatan dari 
pengurapan Roh Kudus Kis 1:8. 
Apalagi dalam pikul salib, dalam 
segala keadaan dan pencobaan 
selalu berkemenangan menga-
lahkan daging dan tidak bereaksi 
dosa. Punya kekuatan dan kesu-
kaan dalam pikul salib, sehingga 
bersukacita menderita karena 
kebenar-an. Kesucian itu indah 
Maz 29:2, itu seperti hidup di 
tingkat2 Surgawi Ef 2:6. 
2. Hidup dalam pengurapan Roh, 
dalam kesucian itu indah, penuh 
sejahtera dan sukacita dari Roh 
Kudus Fil 4:4,7, sebab ada sungai 
air hidup yang mengalir dalam 
hatinya Yoh 4:14. 
3. Seluruh segi hidupnya jadi 
baru, dengan tabiat baru seperti 

Kristus dan terus bertumbuh, 
lebih2 disertai dgn buah2 dan 
karunia Roh. Misalnya bisa 
mengampuni ada kasih Kristus, 
rendah hati, tidak ingin puji dan 
hormat manusiawi, sabar, lemah 
lembut, setia, taat, tertib dll. Ini 
hidup yang manis, bahagia 
dalam suasana Surgawi. 
4. Pikrian dan pendiriannya ber-
ubah seperti Saul yang berubah 
menjadi Paulus dan terus tum-
buh dalam pengertian kebe-
naran Firman Tuhan yang dahulu 
tidak bisa dipercaya dan dime-
ngerti. Pengertian dan pendi-
riannya jadi berubah sesuai 
Firman Tuhan, di jalan sempit, 
sakit bagi daging, tetapi bahagia 
dan penuh sukacita pengurapan 
Roh Kudus. 
5. Tampak jelas buah2 perto-
batan Mat 3:8, dan menjadi ke-
saksian yang baik bagi sekitar-
nya. 
6. Dan lain2. 
 
B. Dalam ibadah dan pelayanan-
nya akan tampak cara2 pelayan-
an yang profesional ilahi karena 
disertai Roh Kudus, maka pela-
yanannya ber-buah2 banyak 
sebab ada hikmat dan kuasa Roh 
Kudus dalam dirinya melawan 
segala pekerjaan iblis dengan 
kemenangan2 yang indah dan 
besar dari Tuhan Ef 6:12, Maz 
60:14. Apa yang tidak bisa dila-
kukan dengan kekuatan dan ke-
mampuan manusiawi, sekalipun 
profesional, menurut cara2 ma-
nusiawi, itu dapat dikerjakan 
dengan Roh Kudus. Ini mengha-
silkan cara pelayanan yang pro-
fesional ilahi, se-olah2 Allah 
sendiri yang bekerja. Hasilnya 
amat indah dan besar seperti 
pelayanan Putra manusia Yesus, 
bahkan bisa lebih besar lagi Yoh 
14:12. Bisa jadi garam dan 
terang bagi orang2 sekitarnya, 
bahkan bisa ber-buah2 banyak 
dalam angka 1 sampai 3 dari 3 
Angka kedatangan Tuhan. Sebab 
hidup berkemenangan dalam 
kesucian dan penuh dengan 

pengurapan Roh Kudus, hasilnya 
betul2 luar biasa, inilah cara2 
profesional ilahi yang mengalah-
kan iblis dan menjadi berkat dan 
menolong orang2 di sekitarnya 
dalam pelayanannya.  
 
Semua tugas yang diberi oleh 
Allah, selalu disertai dengan 
pengurapan minyak Roh Kudus. 
Semua pelantikan dalam 
Imamat, atau dilantik jadi raja dll 
dalam Wasiat Lama, semua di-
mulai dengan pengurapan di 
kepala, dengan mencurahkan 
minyak. Ini adalah lambang pe-
layanan dalam pengurapan Roh 
Kudus, dengan cara2 ilahi yang 
luar biasa, sebab ada kuasa dan 
hikmat Allah di dalam peng-
urapan ini. Inilah cara2 profe-
sional ilahi. Seringkali orang ha-
nya memikirkan cara2 profe-
sional manusiawi, misalnya da-
lam musik, paduan suara, acara2 
dalam Gereja dll, tetapi ini tidak 
cukup, sebab musuh kita adalah 
iblis, dan tujuan kita adalah 
perkara2 yang kekal. Hal2 yang 
netral masih boleh dipakai tetapi 
nomer dua, jangan jadi nomer 
satu, yang utama!  Dalam ma-
cam2 pelayanan Gerejawi, 
orang2 banyak lebih yakin kalau 
ada gelar2 tanda profesio-
nalisme manusiawi (sehingga 
sekarang banyak muncul gelar. 
Mungkin pemerintah memberi 
syarat gelar sebagai tanda profe-
sionalisme itu baik, tetapi jangan 
kita keliru dan hanyut di dalam-
nya). Daud dengan kecapinya 
bisa mengusir setan dari Saul, 
begitu juga yang main kecapi 
bagi nabi Elisa. Utamakan peng-
urapan dalam semua segi pela-
yanan, sehingga ada kegerakan 
Roh Kudus dan hasilnya menga-
lahkan iblis dan memuliakan Tu-
han, jiwa2 akan diselamatkan! 
 
Begitu juga kesaksian hidupnya 
jadi berkat yang indah sebab 
berkenan pada Allah dan men-
jamah hati orang2 sekitarnya, 
menggarami dan menerangi. 
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Disertai dengan macam2 karunia 
Roh, apalagi kalau ada pelayan-
an jabatan dari Tuhan, akan 
nyata hasil yang lebih indah lagi, 
melengkapi dan me-nyempur-
nakan Gereja Tuhan, lebih2 
dalam mempersiapkan umat 
Tuhan untuk kedatanganNya.  

Begitu banyak contoh2 dalam 
Alkitab dan hidup kita se-hari2, 
tentang hasil dari pengurapan 
Roh Kudus. Petrus dan murid2 
lain yang sederhana dan tidak 
terpelajar, tidak profesional se-
cara jasmani/ manusiawi Kis 
4:13, tetapi dapatmenghasilkan 
buah2 yang sangat limpah, ba-
nyak jiwa2 berubah, dimenang-
kan, banyak mujizat, tanda2 dan 
kemenangan yang mempermu-
liakan nama Tuhan.  

Kalau dipimpin Roh, dengan 
pengurapan-Nya, maka orang2 
ini tetap dalam kesucian, rendah 
hati dan taat serta setia sampai 
akhir. Kemungkinan untuk undur 
atau jatuh tetap ada, te-tapi 
kalau pengurapan terus dipeliha-
ra, lebih2 dengan 7 KPR dalam 
kesucian, maka bukan saja tidak 
jatuh atau le-mah, tetapi  justru 
makin tumbuh dalam pelayanan, 
sehingga kalau setia, ia akan 
terus berjalan dalam rencana 
Allah, bahkan mungkin bisa 
meningkat sampai sempurna.  

Ini tanda yang luar biasa dari 
pengurapan Wasiat Baru, sebab 
jumlah orang sempurna yang 
sudah dinubuatkan dan disedia-
kan Allah, akan digenapi semua 
kalau ada pengurapan yang 
terus meningkat. 

Ada begitu banyak janji2 dan 
rencana Allah yang akan dige-
napi asal terus ada dalam 
pengurapan Roh Kudus yang 
dipelihara dan ditumbuhkan! Pe-
ngertian Firman Tuhan makin 
meningkat sebab cinta Firman 
Tuhan dan taat, sehingga bisa 
berbuah dan tumbuh makin jauh 
sesuai dengan pengertian2 raha-
sia Firman Tuhan yang diberikan 

Tuhan melalui Roh Kudus Yoh 
16:13, 1Kor 2:10, sehingga 
buahnya makin banyak dan 
rohaninya tumbuh makin tinggi 
Mat 13:23. 
 

VII. KESIMPULAN 

Baptisan dan pengurapan Roh 
Kudus itu adalah pemberian 
Allah, anugerah-Nya Kis 2:38. 
Begitu banyak orangyang sudah 
mendapatNya, tetapi jangan di-
remehkan atau dihinakan, sebab 
itu adalah pemberian yang luar 
biasa! Pelihara pengurapan 
baik2, jangan sampai berkurang 
atau hilang, justru harus terus 
bertambah dan tumbuh dalam 
rencana Allah yang gilang 
gemilang. Ingat baptisan dan 
pengurapan Roh Kudus itu tidak 
berarti pasti aman dan ber-
tumbuh, istimewa untuk orang 
yang tidak sungguh2 taat dan 
cinta Allah dengan segenap hati. 
Banyak musuh mengincar, tetapi 
dengan taat dan setia sampai 
akhir kita pasti menang oleh Roh 
Kudus, sehingga untung dan jadi 
sangat mulia, sesuai penyerahan 
dan ketaatan masing2. Berse-
dialah baik2, terus taat dipimpin 
Roh, bukan menurut kehendak 
kita tetapi kehendak Roh Kudus.  
 
Nyanyian: 
Hidupku bukannya aku lagi,  
tapi (dipimpin) Kristus dalamku. 
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