
 
I. PENDAHULUAN 

Apakah faedahnya pelajaran ini? Untuk 
mendapatkan tabiat baru yaitu seperti 
Kristus. Masih banyak orang beriman 
menomer duakan tabiat baru. Bagi be-
berapa orang lebih penting sukses dan 
pelayanan yang berhasil. Semua itu 
perlu, tetapi tabiat baru adalah dasar 
dari kehidupan kita semua, yaitu hidup 
seperti Kristus. Bukan hanya pelayanan 
dan buah2nya, tetapi tabiat baru se-
perti Kristus ini sangat penting; Ini 
harus menjadi cara hidup kita, seperti 
Kristus, tabiat baru! Ini yang dilihat 
orang banyak dan menjadi kesaksian 
hidup kita, bagaimana kita sudah dile-
paskan dari tabiat lama dan berganti 
dengan tabiat baru. Dan tanpa tabiat 
yang baru yang selalu dalam kesucian, 
sukses pelayanan itu sia2, bahkan 
binasa. Mat 7:22-23. 
 

II. DEFINISI BUAH ROH + TABIAT 
Buah Roh adalah sifat-sifat ilahi (se-
perti Putra manusia Yesus)yang diberi-
kan Roh di dalam orang yang taat 
dipimpin Roh, pada waktu diperlukan 
menurut pimpinan Roh.  

Selama dipimpin Roh semua ini 
(juga karunia2 Roh) bisa terjadi sewak-
tu-waktu sesuai dengan kehendak Roh.  
Kalau orang itu dipimpin daging akan 
nyata buah-buah atauperbuatan da-
ging Gal 5:19-21, bukan buah Roh. 

Tabiat baru adalah tabiat dari hidup 
baru, yang langsung ada dan lengkap 
dalam roh (orang dalam) yang dila-
hirbarukan oleh Roh Kudus, meskipun 
pada mulanya tabiat ini ada dalam 
tingkat atau bentuk benih (lahir baru 
oleh air dan Roh Yoh 3:3,5; 2Kor 5:17).   
Buah-buah pertobatan Mat 3:8,10, 
adalah cara hidup tanpa tabiat lama 
yang dilepas (= bertobat), inilah buah-
buah pertobatan, lalu tabiat baru mulai 
nyata dan ditumbuhkan. Semua ini 
(buah Roh, tabiat baru, buah2 per-
tobatan) adalah hasil dari Firman Tu-
han dan Roh Kudus dalam orang baru 
yang mau taat.  
 

III. KEBUTUHAN 
Jadi tabiat baru itu dibutuhkan dan 
nyata ada dalam hidup baru yang 
seperti Kristus. Lebih2 di akhir zaman 
yang penuh dengan dosa dan orang-
orang jahat, bahkan penuh dengan go-
daan dan jerat-jerat dosa, ini betul2 
dibutuhkan. Untuk bisa hidup suci dan 
taat melakukan kehendak Allah itu sulit 
sekali. Tetapi Allah kita memperleng-
kapi kita putra-putraNya dengan fasili-
tas yang canggih dan limpah yaitu 
dengan tabiat yang baru seperti tabiat 
Kristus, dengan karunia-karunia dan 
buah Roh yang luar biasa, dengan 
jabatan-jabatan yang membuat orang 
tumbuh dalam perbuatan2 ajaib ren-
cana Allah, sehingga bisa tumbuh jadi 
seperti Kristus 1Kor 12:4-6. Roh Kudus 
sendiri menyertai kita, luar biasa. Roh 
Kudus adalah Allah yang maha kuasa, 
maha besar dan Dia menjadi penolong 

pribadi kita, sebab itu meskipun dunia 
penuh dengan pekerjaan iblis dan se-
tan2, dan orang2 yang jahat seperti 
iblis, kita tidak perlu takut dan tetap 
menang, sebab Allah sendiri ada di da-
lam kita Mat 1:23, Rom 8:31, 1Yoh 4:4. 
Catatan: 
1. Buah Roh adalah buah-buah dari 
Roh Kudus berupa sifat-sifat seperti 
Putra manusia Yesus yang dinyatakan 
dalam diri kita. Tabiat baru adalah 
tabiat dari “orang dalam” (= roh 
manusia) yang mulai muncul waktu 
lahir baru oleh Roh Kudus. 
2. Problem. Dalam pertumbuhan dan 
perkembangan hidup baru, harus di-
perhatikan supaya jangan sampai tidak 
ada buah2 pertobatan Mat 3:10 dan 
tabiat yang baru, tetap dalam tabiat 
lama Ef 4:17-24. Ini bukan Roh Kudus 
yang gagal, sehingga orang itu tidak 
mengeluarkan tabiat yang baru dan 
buah Roh, tetapi orang beriman itu 
sendiri yang gagal. Sebab tidak mau 
menyangkal diri dan taat dipimpin Roh. 
Roh Kudus tidak pernah gagal,  sebab 
Roh Kudus adalah Allah yg sempurna.  
3. Ada 9 buah Roh dan juga ada 
banyak tabiat, termasuk ada 9 tabiat 
yang sama seperti buah Roh (kasih, 
sabar, lemah lembut dll). Tetapi buah 
Roh itu ada dalam segala perkara yang 
baik yang benar dan yang adil (lihat Ef 
5:9 di permulaan). Sembilan buah Roh 
ini se-olah2 seperti kuncinya bagi ber-
puluh2 tabiat baru. 
4. Di dalam orang yang lahir baru dan 
taatmenurut Firman Tuhan dan di-
pimpin Roh, akan muncul buah Roh 
dan tabiat yang baru. Roh Kudus di-
umpamakan seperti hujan yang mem-
basahi ladang, lalu ladang itu yang 
mengeluarkan tanaman yang berbuah-
buah Yes 32:15 antara lain tabiat baru, 
dan tabiat ini tumbuh terus sampai 
menjadi penuh seperti Kristus. 

Buah Roh adalah manifestasi, 
kenyataan Roh Kudus di dalam kita, 
bisa muncul tiba2 dalam keadaan 
matang Gal 2:20, 2Kor 4:10,11. 
 

IV. KERJASAMA BUAH ROH  
DAN TABIAT BARU 

1. Keduanya itu adalah sama-sama 
sifat ilahi, yang baru ada sesudah lahir 
baru.  Ini adalah sifat-sifat dalam jalan 
sempit dalam kesucian. Semua yang 
dari Allah, sekalipun bekerja dalam 
manusia, tetap suci seperti Allah, sebab 
tidak ada perkara-perkara dosa dan 
kegelapan di dalam Allah 1Yoh 1:5. 
2. Muncul dan tumbuh dalam kesu-
karan dan tantangan. Meskipun ada 
tantangan yaitu kesukaran, gangguan, 
pencobaan dan penderitaan, sifat2 ilahi 
ini tetap muncul dalam kesucian. Justru 
sifat2 ilahi ini lebih mudah tumbuh, 
kalau ada problem dan kesukaran2 
yang menjadi gemblengan untuk tim-
bulnya reaksi yang baik yaitu sifat-sifat 
ilahi. Kalau kita ditaruh di Surga, tidak 
ada tantangan seperti di dunia dan ta-
biat ilahi ini tidak bisa tumbuh dengan 
baik. Dunia memang sekolah atau 
tempat pengolahan yang efektif dan 

terbaik. Misalnya ada banyak orang-
orang di sekitar kita yang menjeng-
kelkan bahkan merugikan, tetapi ini 
justru membuat orang-orang yang di-
pimpin Roh menjadi sabar, tetap suci, 
mengampuni, rendah hati dst. Jangan 
takut pengolahan yang melebihi batas, 
sebab Allah mengatur secara pribadi 
sedemikian rupa sehingga tidak ada 
pencobaan yang datang pada kita lebih 
dari kekuatan kita. 1Kor 10:13. 
3. Keduanya sejalan dan membuat 
orang itu makin tumbuh dewasa dan 
matang seperti Kristus, dalam tabiat 
ilahi. Jadi buah Roh itu mendorong dan 
menumbuhkan tabiat ilahi (baru), se-
hingga bisa terus tumbuh sampai 
matang seperti Kristus. 
4. Tujuannya supaya semua sifat2 
seperti Kristus ini sama2 tumbuh dan 
akhirnya menjadi dewasa, lalu sempur-
na, menjadi sama seperti Kristus.  
Sebab itu detil2 sifat2 ini (dalam peng-
uraiannya dari Alkitab), praktis sama, 
ciri2 masing2 sifat ini bisa dipakai untuk 
keduanya. Kalau kita mengerti tabiat2 
ilahi ini dari Firman Tuhan dan penuh 
dipimpin Roh, maka tabiat baru akan 
lebih mudah tumbuh dan buah Roh itu 
lebih mudah muncul se-waktu2 dalam 
hidup kita sesuai pimpinan dan ke-
hendak Roh, sebab keduanya adalah 
sifat-sifat ilahi yang sama. 
5. Kerjasama antara tabiat baru dan 
buah Roh. Tabiat ilahi dalam dua ma-
cam bentuk ini sama, ciri-cirinya sama, 
tujuannya sama, sebab itu keduanya 
saling menguatkan, istimewa buah 
Roh. Buah Roh sejak permulaan lahir 
baru sudah bisa tumbuh dan langsung 
matang, sebab ini berasal dari Roh Ku-
dus. Tetapi tabiat baru dimulai dengan 
buah2 pertobatan (berhenti berdosa, 
berhenti tabiat daging), tetapi tabiat 
baru ini baru mulai tumbuh, perlu wak-
tu sampai matang. Buah Roh yang 
matang ini muncul, bisa mendorong 
orang itu supaya hidup dalam tabiat-
tabiat ilahi dan menumbuhkannya 
terus menerus dalam hidupnya, bahkan 
terus berkembang sampai matang 
seperti sifat-sifat Kristus.  
6. Muncul bersama-sama. Orang2 ber-
iman harus selalu hidup dalam tabiat 
baru, lebih2 dalam bereaksi terhadap 
apa saja. Dengan demikian tabiat yang 
baru akan terus bertumbuh dalam ba-
nyak pergumulan.  Dan waktu ia berja-
lan dipimpin Roh, Roh bisa membantu, 
melengkapi dengan memberi buah Roh 
yang diperlukan yang tiba2 muncul 
dalam dirinya, ini ditambahkan dalam 
tabiat yang sama, sehingga tabiat itu 
tahu2 menjadi bagus seperti sudah 
matang. Hal ini juga menarik dan 
memancing tabiat baru dalam orang itu 
supaya tumbuh lebih cepat dan lebih 
matang. Demikian setiap kali Roh 
Kudus memberinya buah Roh, itu 
mendorong agar tabiat baru yang ada 
padanya tumbuh lebih nyata lagi.  

Misalnya Rasul-rasul sesudah Tu-
han Yesus mati di salib, mereka keta-
kutan,  sedih, tidak berani keluar dan 
putus asa, sehingga mereka kembali 
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dalam hidup lama dan mencari ikan. 
Tetapi waktu mereka penuh dengan 
Roh Kudus, mereka tiba2 berubah 
pada waktu itu menjadi orang yang be-
rani, sukacita dan penuh kasih, hikmat 
dan kuasa Allah, penuh dengan buah 
dan karunia-karunia Roh. Sebab itu 
sekalipun dalam aniaya yang dahsyat, 
mereka bisa tahan dan ber-buah2. 

Mengapa mereka bisa tiba-tiba 
berubah? Sebab ini adalah buah Roh, 
hasil instant (tiba-tiba) dari pekerjaan 
Roh Kudus. Untuk mengubah sifat se-
seorang dari penakut menjadi pembe-
rani, juga lemah lembut, sabar, setia 
dll, ini semua tidak mungkin dalam 
sebulan atau setahun, apalagi dalam 
sehari, sebab untuk mematangkan ta-
biat baru perlu waktu. Tetapi semua ini 
ternyata terjadi tiba2, instant pada hari 
Pentakosta, karena ini adalah buah 
Roh, yang langsung matang, sebab 
mereka dipimpin Roh, dan buah Roh di 
dalamnya.  Sesudah itu, mereka kem-
bali dalam tabiat baru yang tidak se-
matang buah Roh, dan ini tumbuh 
bertahap. Kadang ada orang waktu 
menerima baptisan Roh, tahu2 terta-
wa bersukacita terus, padahal sebe-
lumnya hatinya susah, putus asa atau 
pendiam. Ini juga adalah buah Roh, 
yang langsung bisa muncul dengan 
tiba2, karena orang itu menyerah dan 
mau taat dipimpin Roh. 

Memang tabiat baru ini harus terus 
dipertahankan, bahkan ditumbuhkan; 
Setiap kali pada waktu itu Roh Kudus 
bisa menolong dengan memberi buah 
Roh, itu bisa mendorong dan menum-
buhkan tabiat-tabiat baru itu lebih lan-
jut sehingga makin cepat tumbuh 
menjadi dewasa dan matang*.  
*) Dr. Brian J. Bailey dalam bukunya: 

Roh Kudus Sang Penghibur juga me-
nulis: Karakter Allah (tabiat baru) 
yang dikembangkan di dalam kehi-
dupan kita oleh buah Rh, sehingga 
kita bisa diubah menjadi serupa 
dengan Dia. 

 
7. Tabiat baru yang tumbuh dalam roh 
manusia yang sudah lahir baru dan 
buah Roh yang diberi Roh Kudus itu 
seperti murid (tabiat baru) dengan 
gurunya (= buah Roh). Tabiat baru itu 
sedang bertumbuh, buah Roh sudah 
langsung matang. Pada waktu orang itu 
bersikap atau melakukan tabiatnya 
yang baru, tiba-tiba Roh Kudus meno-
long dengan memberi buah Roh, itu  
seperti menggurui, menjadi contoh su-
paya tabiat yang baru itu (se-olah2 
“murid”) bisa diajari, bisa dikembang-
kan dan ditumbuhkan sampai matang 
seperti buah Roh. Jadi kalau tabiat baru 
itu sudah matang akan menjadi sama 
dengan buah Roh (yaitu matang penuh 
seperti tabiat Kristus).  

Jadi dengan adanya buah Roh, ma-
ka orang baru itu akan lebih cepat bisa 
menumbuhkan tabiatnya sampai ma-
tang. Semua dengan pertolongan Fir-
man Tuhan dan Roh Kudus, tidak 
mungkin dgn kekuatan sendiri, tetapi 
benih tabiat baru sudah lengka pada 
pada waktu lahir baru, tinggal menum-
buhkan dgn pertolongan Roh Kudus. 
8. Kalau kita terus hidup dipimpin Roh, 
maka bermunculan buah Roh men-
dorong dan menguatkan tabiat baru. 
Tetapi kalau hidup atau berjalan menu-

rut daging, maka buah-buah daging 
akan bermunculan (tidak ada buah 
Roh) dan itu merusak tabiat baru. 
 

V. PERBEDAAN BUAH ROH DAN 
TABIAT BARU 

1. Darimana asalnya?  
Buah (juga karunia) Roh itu berasal dari 
Roh Kudus. Tetapi tabiat yg baru itu 
berasal dari roh manusia yg lahir baru. 

Buah Roh itu muncul kalau seorang 
mau taat dipimpin Roh (juga karunia2 
Roh), maka Roh Kudus memberikannya 
kepada orang yagn taat itu. Tabiat ilahi 
mulai ada/ muncul pada waktu 
seorang lahir baru.  

Kalau orang baru ini terus tumbuh 
dan berkembang, maka ia akan tumbuh 
menjadi seperti Kristus, sama seperti 
telur yang menetas dan tumbuh terus, 
maka akhirnya ia akan menjadi sama 
dengan sifat-sifat induknya.   

Jadi buah Roh adalah sifat2 ilahi 
yang ada di dalam Roh Kudus dan  di-
nyatakan Roh Kudus dalam hidup 
orang2 yang sedang taat dipimpin Roh. 
Tabiat baru itu ada dalam roh (yang 
sudah lahir baru oleh air dan Roh) dan 
kemudian bertumbuh terus sampai 
akhirnya menjadi seperti Kristus. 
2. Bila muncul (= Manifes).  
Buah Roh bisa muncul tiba-tiba 
(instant), selama orang itu taat di-
pimpin Roh, menjadi sifat ilahi yang 
indah dan matang (dan ada kuasa ilahi 
di dalamnya); Jadi buah Roh ini tahu-
tahu ada pada orang yang taat di-
pimpin Roh (seolah-olah tidak perlu 
waktu, tidak perlu ditumbuhkan).  
Tabiat ilahi itu tidak muncul tiba-tiba 
tetapi tumbuh dan biasanya itu mem-
butuhkan waktu. Jangan lupa semua 
tetap butuh penyangkalan diri! 
3. Ada pada siapa?   
Semua buah Roh bisa nyata sekalipun 
pada bayi-bayi rohani, asal pada saat 
itu , orang itu (bayi rohani itu) mau 
hidup dipimpin Roh.  

Tetapi tabiat ilahi itu untuk tumbuh 
butuh waktu (tumbuh sampai akhirnya 
menjadi matang), sehingga nyata da-
lam hidup orang2 yang dewasa rohani. 
Contoh: Putra manusia Yesuspun (yang 
menjadi manusia, sama seperti kita Pil 
2:7, Ibr 2:14,17, juga perlu waktu untuk 
tumbuh), sebab itu Ia ditunggu sampai 
berumur 30 tahun (Luk 3:23), supaya 
sifat-sifat ilahi didalamNya itu matang, 
baru Ia diizinkan Bapa keluar untuk 
pelayanan yang sempurna tanpa cacat 
untuk menjadi pemimpin dan menjadi 
korban tebusan dengan sempurna 
dalam pimpinan Roh Kudus. Yoh 1:29, 
1Pet 1:19, Kel 12:5, Im 9:3. 
4. Kestabilannya.  
Buah Roh bisa langsung hilang (labil). 
Kalau orang itu tidak lagi berjalan 
dalam Roh, semua tabiat baru itu 
hilang, apalagi kalau ia menuruti da-
ging, tidak lagi menuruti Roh (Gal 3:3-
4) maka tiba2 tampak perbuatan 
daging yang begitu nyata benar beda-
nya dibandingkan dengan buah2 Roh, 
sehingga seringkali menjadi cemooh 
orang dunia dan orang2 yang melawan 
Roh Kudus.  

Semua buah dan karunia-karunia 
Roh itu membuat orang itu nampaknya 
begitu mulia dan sempurna (sehingga 
banyak orang yang tidak mengerti ter-
kagum2), tetapi pada waktu ia tidak 
lagi berjalan dalam Roh, semua itu 
hilang, apalagi kalau ia berjalan dalam 
daging, maka perbuatan daging yang 

nampak. Sebab itu perbedaan dan keja-
tuhannya ini nyata sekali dari orang yg 
sangat rohani menjadi orang yang sa-
ngat kedagingan, dan bisa membuat 
orang menghojat Tuhan Rom 2:24. 
Nyata benar bedanya dengan dan tan-
pa Roh Kudus. Sebab mula2 penuh Roh 
Kudus, tetapi kemudian berakhir dalam 
daging Gal 3:3-4. Misalnya Simson, 
Saul, lima gadis bodoh dll. Begitu juga 
orang2 yang mula2 penuh dengan 
karunia dan buah Roh lalu kemudian 
ditinggalkan Roh, sehingga tanpa se-
mua ini, nyata benar bedanya, suatu 
kejatuhan yang sangat nyata dan be-
sar. Ada juga orang2 yang mula2 dida-
lam Roh menjadi berkat besar, tetapi 
kemudian karena menuruti daging, dan 
tertipu oleh iblis, ia undur dari Tuhan, 
jatuh, menjadi lebih jahat Mat 12:45.  

Tabiat baru biasanya bertahan 
lama, sebab dibentuk dengan banyak 
pengolahan dan pergumulan, sehingga 
Firman menjadi daging (tentu ini juga 
dengan pertolongan Roh Kudus) Yoh 
1:14, Wah 10:10 pertumbuhan ini per-
lahan-lahan (bertahap) Firman Tuhan 
menjadi tabiatnya sendiri, sehingga 
biasanya tidak bisa hilang tiba-tiba 
(lebih stabil). Hidup dalam tabiat-baru 
itu berat dan sakit bagi daging (jadi sa-
lib), sebab itu baru bisa tumbuh kalau 
mau terus menerus pikul salib (Rom 
6:6, Luk 9:23), dan hidup dipimpin Roh 
(banyak berdoa dalam Roh dan kebe-
naran) dan terus taat akan Firman 
Tuhan dan 7 Kebutuhan Pokok Rohani 
baru bisa tumbuh dengan baik sebab 
terus lekat pada Kristus seperti ranting 
dalam pokok Yoh 15:5. 
5. Seperti milik sendiri dan pinjaman.  
Tabiat itu seperti milik sendiri dan 
buah Roh itu seperti pinjaman, tetapi 
semua dari Allah, yang baru ada pada 
waktu lahir baru dan ditumbuhkan oleh 
Firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi 
buah Roh seolah-olah muncul seperti 
pinjaman yang bisa didapat tiba-tiba, 
waktu orang itu taat menurut pimpinan 
Roh. Sebab ia mau menyerah dan taat, 
Roh Kudus bisa “meminjamkan” buah 
Roh itu dalam ketaatannya, sehingga 
tabiat ilahi itu nyata dalam dirinya. 

Orang2 beriman harus tetap me-
nyangkal diri dan mematikan daging 
untuk bisa tetap taat menurut pim-
pinan Roh Luk 9:23; Dan memang 
seharusnya demikian. Sebab itu kalau 
terus menerus taat, buah Roh itu bisa 
terus muncul berulang-ulang.  

Dalam tabiat ilahi, orang itu juga 
harus terus menyangkal diri, mau terus 
diolah, banyak bergumul dengan da-
ging, se-olah2 berjuang untuk menda-
patkan “hak milik!”. Tetapi keduanya 
sama2 membutuhkan pertolongan Roh 
Kudus dan harus ada kemauan untuk 
pikul salib dan juga perlu pengertian 
Firman Tuhan, lebih2 tentang tabiat2 
tsb.  
Jadi tabiat ilahi atau tabiat3 baru ini 
makin nyata, seiring dengan kedewa-
saan rohani masing2, menjadi “milik-
nya”, sedangkan buah Roh ini seolah-
olah barang “pinjaman!” 

Demikianlah buah Roh dan tabiat 
ilahi itu sama jenisnya, semua dari 
Allah, tetapi dalam beberapa hal ber-
beda, meskipun begitu, akan saling me-
ngisi dan melengkapi, sehingga me-
nguatkan untuk bisa tumbuh sampai 
sama seperti Kristus. 

Nyanyian: Beracha no 1002. 
Kalau taat dipimpin roh 
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