
 
PENDAHULUAN 

Semua faedah bahasa lidah ini saling 
berkaitan satu sama lain, tidak ter-
pisah, tetapi ada banyak faedah dari 
bahasa lidah, dan berbeda-beda. Kita 
baru mengumpulkan lebih dari 40 
faedah (dulu kita menyebutkan lebih 
dari 31 faedah), tetapi kalau terus me-
nyelidikinya, Roh Kudus akan menun-
jukkan begitu banyak fadah, bahkan 
makin lama kalau Firman Tuhan terus 
terbuka, akan tampak faedahnya sa-
ngat banyak, sebab Dia Penolong kita 
Yoh 14:16. Kalau seorang bertanya 
berapa banyak faedah seorang ibu bagi 
anaknya sejak lahir? Ibu ini adalah 
penolong utama, bahkan satu-satunya 
waktu lahir. Ada begitu banyak per-
tolongan yang ibu berikan pada anak-
nya, tidak terhitung sampai anaknya 
menjadi dewasa dan sesudah itu tetap 
bersekutu dengan kasih dengan ibu 
bapaknya. Begitu juga orang yang lahir 
baru, ditolong Roh Kudus dalam segala 
segi hidupnya, sampai ia tumbuh 
menjadi dewasa dan sempurna seperti 
Kristus (ini tujuan Allah menciptakan 
manusia), yaitu menjadi sempurna 
(atau di bawahnya menurut ketaatan 
dan pengertian masing2). Sesudah 
menjadi sempurna tetap ada perse-
kutuan dan kerjasama dalam kasih ilahi 
antara umat Tuhan dan 3 Pribadi Allah 
terus menerus sampai kekal. Begitu 
pertolongan Roh Kudus bagi orang-
orang yang lahir kembali menjadi anak-
anak Allah (Yoh 1:12) itu sangat 
banyak, dalam segala segi dalam segala 
keadaan dan segala waktu, tidak bisa 
kita hitung, Dia selalu ada dengan kita 
dan siap menolong sebagai Allah yang 
Maha kuasa dan Maha tahu dan 
mencintai kita. Luar biasa. 

Lebih banyak kita mengerti faedah 
dan pekerjaan Roh Kudus (oleh pim-
pinan Roh Kudus Yoh 16:13), maka Kita 
bisa memperinci satu per satu fae-
dahnya, meskipun mungkin belum 
100% lengkap, dan bisa melakukan dan 
mendapatkan faedah2 itu semua, 
begitu banyak sampai menjadi kaya 
secara rohani! Yang suka belajar, rindu 
dan minta pada Tuhan akan lebih 
untung, sebab bisa memakai lebih 
banyak faedah pekerjaan Roh Kudus 
yang memang disediakan “ibu bagi bayi 
dan anak2nya”, begitu Roh Kudus 
karena cinta, menjadi Penolong kita 
yang ajaib. Makin lama akan makin 
banyak kita mengenali satu per satu 
bagian-bagian dan segi-segi pekerjaan 
Roh Kudus dan mengalaminya dengan 
penuh syukur, sukacita sehingga kita 
makin bertumbuh seperti Dia. 

Kalau kita mengerti faedah bahasa 
lidah makin banyak, kita bisa mela-
kukan dan mendapat faedahnya makin 
banyak. Seperti dawai (HP, atau gad-
get) itu kalau ada model baru keluar, 
maka programnya makin banyak dan 
diperbaiki makin canggih. Begitu juga 
faedah bahasa lidah untuk masing2 
kita, bisa terus bertambah dan 

berkembang sesuai peningkatan rohani 
masing2, sangat indah! 
Tekan tombol otomatis. Berdoa dalam 
Roh itu seperti tekan tombol ilahi yang 
otomatis.  

Banyak tombol2 otomatis dalam 
dunia, tetapi terbatas untuk fungsi2 
tertentu. Misalnya tombol mesin cuci, 
tomol otomatis membuat roti dll. Te-
tapi semua itu terbatas sesuai pro-
gramnya, kadang2 programnya juga 
macet sebagian atau semuanya. Tetapi 
tombol bahasa lidah ini luar biasa, 
sebab dibalik bahasa lidah ada Roh 
Kudus, Allah yang maha kuasa. Kalau 
kita berbahasa lidah, itu berarti Roh 
Kudus memberi ilham untuk menaik-
kan suatu doa sempurna, cocok unuk 
keperluan kita, keluarga dan jemaat, 
lengkap. Jadi kalau ada bahaya, ada 
serangan setan dll kita terus berdoa 
dengan ilham Roh, semuanya akan 
ditangani oleh doa yang dipimpinRoh 
Kudus yang kita naikkan, pasti hasilnya 
indah. Akan keluar ber-puluh2 faedah 
bahasa lidah, dengan kata lain macam2 
pertolongan dari Allah Roh Kudus 
untuk orang2 yang mau taat dipimpin 
Roh dalam kesucian. Fungsi atau 
faedah bahasa lidah yang mana  yang 
timbul, Roh Kudus yang akan atur, luar 
biasa (sebab itu sangat indah terus 
menerus berdoa dalam bahasa lidah, 
luar biasa, ini otomatis ilahi yang 
dilakukan dan diatur Roh Kudus). 
Kita akan menyelidikinya satu per satu. 
 
32. Bahasa lidah dan pengangkatan, 
yaitu: 
1. Memberitahu bahwa Mempelai 
akan datang Mat 25:6. 
Begitu juga, waktu kita masuk Minggu 
ke-70 Daniel (ini masa penamatan 
rencana Allah), maka orang2 yang lulus 
baptisan api Mat 3:11 (ini seleksi 
masuk ke dalam masa penamatan 
rencana Allah, ini adalah masa sulit, 
dosa meningkat luar biasa Wah 22:11, 
dan ini menjadi ujian akhir global bagi 
semua orang, termasuk orang beriman 
Wah 3:10, Luk 21:34-35). Orang yang 
lulus akan masuk golongan lima gadis 
bijak (= mereka yang ada dalam pintu 
bahtera Nuh, Kej 17:6 = keranjang buah 
ara yang baik Yer 24:2-3 dll, masuk 
golongan yang akan ikut pengangkatan, 
golongan 1551, lihat pelajaran tentang 
Penamatan rencana Allah); Mereka 
semua adalah anak2 terang, bukan 
anak gelap, seperti yang disebut ayat 
ini 1Tes 5:4-6. 

Anak gelap tidak tahu bila Tuhan 
datang, itu seperti pencuri yg tidak di-
ketahui datangnya. Semua orang ber-
iman juga tidak tahu, kecuali orang2 
yang lulus seleksi untuk ikut peng-
angkatan (golongan 1551) seperti lima 
gadis bijak, sesudah masuk Minggu ke-
70 Daniel, semua akan tahu tanggal 
kedatangan Tuhan yaitu 3,5 tahun 
sesudah lulus seleksi sebab termasuk 
golongan lima gadis bijak, golongan 
penamatan dari Allah, karena kita ini 
anak2 terang, bukan anak2 gelap. 
 

Anak2 gelap akan mengalami keda-
tangan Tuhan seperti pencuri (= tidak 
tahu), tetapi kita ini anak2 terang, 
sesudah masuk Minggu ke-70 Daniel, 
tahu tanggal kedatangan, bukan se-
perti pencuri! 

Jadi orang2 yang akan ikut peng-
angkatan sesudah masuk Minggu ke-70 
Daniel akan tahu tanggal kedatangan 
Tuhan, padahal sebelumnya semua 
tidak ada yang tahu, hanya Bapa Mat 
24:36.  Golongan 1102 (yang akan ter-
tinggal) sekalipun diberi tahu, mereka 
tidak akan bisa percaya atau mengerti, 
sebab tidak dapat pengertian dari Roh 
dan tetap keras hati dalam dosanya 
(dalam Polarisasi dosa) dan tertinggal! 
Tetapi semua yang penuh dan dipimpin 
Roh seperti lima gadis bijak tahu dan 
bisa mengerti sebab ada ilham Roh, ini 
ditulis dalam 1Tes 5:4-5. 
Luar biasa ilham Roh, ini cara Surga, 
sangat indah.  

Begitu juga kalau mau belajar hal2 
Surgawi, hal2 rohani, jangan hanya 
belajar dengan pikiran, tetapi hidup 
benar, berkenan, sehingga kita berke-
nan pada Tuhan dan mendapat karunia 
untuk mengerti rahasia2 kerajaan Allah 
Mat 13:11. Orang2 yang mendapat 
karunia untuk mengerti dengan ilham 
Roh, adalah orang2 masuk di bagian 
dalam (Ruangan Suci), bukan di luar 
(Halaman) yang jatuh bangun dalam 
dosa seperti Kristen anjing dan babi 
2Pet 2:22, lebih2 dalam banjir dosa 
akhir zaman (Polarisasi dosa dan 
kesucian Wah 22:11) Mrk 4:11. 

Sebab itu kalau mau belajar Firman 
Tuhan sampai mengerti rahasia2 Allah, 
ktia terutama perlu hidup suci dan taat, 
berkenan pada Tuhan senantiasa. Tidak 
cukup hanya belajar dengan akal, tanpa 
ilham Roh kita tidak akan bisa mengerti 
dan tidak bisa percaya pada rahasia2 
Allah, rahasia rohani yang dalam. 
Orang yang hanya belajar dengan 
akalnya, sekalipun sudah punya gelar 
sarjana dalam Alkitab (secara sekuler) 
tidak akan mengerti rahasia Allah yang 
dalam2, bahkan memutarbalikkan, se-
hingga mendatangkan kebinasaan ba-
ginya dan orang2 yang percaya ke-
padanya. Misalnya beberapa ahli se-
perti itu juga mengizinkan LGBT dalam 
Gereja dan itu melawan Firman Tuhan, 
sebab itu dosa Sodom, homo yang 
melawan kebenaran Firman Tuhan 
2Pet 3:16. Sebab itu seorang harus 
hidup berkenan pada Tuhan dan terus 
meningkat dalam ukuran Allah, maka 
baru Roh Kudus akan memberi ilham 
Roh, sehingga bisa mengerti rahasia2 
Firman Tuhan, sesuai dengan tingkat 
rohaninya. 
2. Memroses dalam penamatan ren-
cana Allah. Di sini ada fasilitas akhir 
zaman ilahi bagi orang2 yang “di dalam 
bahtera Nuh” yang akan ikut peng-
angkatan (itu juga adalah lima gadis 
bijak yang mempersiapkan diri lalu 
bertemu dengan Mempelai = ikut 
pengangkatan. Ini adalah “orang da-
lam” dalam bahtera Nuh.Ini juga 
digambarkan oleh golongan keranjang 
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buah ara yang sangat baik Yer 24:1-3, 
atau lalang dangandum, tetapi lalang 
dipisahkan dan dibakar pada saat ini, 
dll). Jadi ada 2 golongan yang homogen 
dan terpisah (sekalipun masih sama2 
hidup di dunia, tetapi belum terjadi 
pengangkatan, tetapi terjadi pemi-
sahan, yaitu lima gadis bodoh dan 
orang2 yang masuk dalam arus dosa 
akhir zaman ini, tidak berani berkumpul 
dengan golongan lima gadis bijak, 
orang2 yang tumbuh dipimpin Roh 
dalam kesucian, sebab Hukum Tuhan 
dalam masa penamatan ini (3,5 tahun) 
sangat keras 2Kor 10:6, setiap salah 
dihukum keras seperti dosa Ananias 
Safira Kis 5:13. Kegerakan Roh Kudus 
akhir zaman, hujan Akhir, ini yang 
terbesar dan terjadi di seluruh dunia 
(global) membuat golongan yang suci 
ini tumbuh dengan cepat, sehingga 
rohaninya meningkat maksimal, bah-
kan ada yang menjadi sempurna. 
3. Mengubah tubuh yang fana menjadi 
tubuh kemuliaan Fil 3:21 dan yang 
mati dibangkitkan Roh Kudus (Rom 
8:11) ber-sama2 Allah Bapa dan Putra 
Allah 1Tes 4:16-17. Orang yang bisa 
berubah jadi tubuh kemuliaan / ke-
bangkitan langsung ikut pengangkatan 
dalam sekejab. Mula2 yang bangkit, 
lalu yang masih hidup semuanya dalam 
sekejab.  

Orang yang tidak penuh dan tidak 
dipimpin Roh, tidak ikut pengangkatan, 
tetapi tertinggal sekalipun orang Kris-
ten. Sebab mereka tidak bisa mende-
ngar suara Roh, teriakan sukacita dari 
Bapa, Putra dan Roh Kudus, mereka 
tetap tinggaldalam tubuh yang lama 
dan tertinggal. 
36. Kemenangan sudah disediakan 
Rom 8:31.  
Kalau kita berdoa dalam Roh dan 
kebenaran, kita ada di pihak Tuhan, 
pasti lolos dan menang, bahkan hidup 
lebih dari pemenang. Orang yang 
penuh Roh Kudus dan mau bertekun 
berdoa dalam Roh dan kebenaran pasti 
mengalami hidup berkemenangan, 
senang dan indah. Bukan karena usaha 
kita, tetapi ini kemenangan dari Allah. 
Kita hanya melakukan bagian kita 
sebisanya dan Tuhan yang menye-
lesaikan sampai menang total. Kadang2 
kita sama sekali tidak berbuat apa2, 
Tuhan berperang 100% Kel 14:14. Mes-
kipun waktu kita tidur, kita menang, itu 
100% dari Tuhan Maz 127:2. 

Kita bisa menang sementara tidur, 
tidak berbuat apa2, bahkan tidak tahu 
apa2, sebab Tuhan melakukan se-
muanya. Kadang2 kita diberi bagian 
sedikit, seperti Elisa cari potongan 
dahan dan pergi ke tempat mata kapak 
pinjaman jatuh dan tenggelam. Ka-
dang2 Daud cari 5 batu di kali dan 
menang. Sebetulnya sekalipun kita 
tidur tetap menang, tetapi kadang2 
kita disuruh ikut ambil bagian sedikit, 
tetapi jangan malah panik sebab 
mendengar pikiran kitaberkata tidak 
mungkin. Jangan takut, percayalah! 
Teruslah berdoa dalam Roh dan ke-
benaran, dan heran, kita tinggal me-
nerima kemenangan yang sudah jadi! 
Ini berlaku dalam segala perkara, sebab 
Tuhan spesialisasi dalam semua hal 
atau maha kuasa!  
 

37. Punya persekutuan Roh Ef 4:3. 
Kunci untuk bisa berjalan dalam Roh 
adalah terus berdoa dalam Roh dan 
kebenaran (1Tes 5:16-18), sehingga 
kita bisa mengenal orang2 lain yang 
dipimpin Roh dan bisa bersekutu ber-
sama2 dengan mereka, dalam perse-
kutuan tubuh dalam Roh. 

Jadi bersekutu dalam Roh Kudus, 
itusama2 penuh dan dipimpin Roh. Ini 
bukan persekutuan manusiawi, bukan 
karena sama2 kuat, gagah, pengalaman 
dll, tetapi sebab sama2 penuh dan 
dipimpin Roh. Orang seperti ini selalu 
berdoa dalam Roh dan kebenaran, 
sehingga bisa mengenal orang lain yang 
rohnya sama (bukan roh masing2, 
tetapi semuanya sama2 dipimpin Roh 
Kudus yang sama!). Kalau seorang terus 
berdoa dalam Roh dan kebenaran, 
maka ia mampu taat dipimpin Roh, dan 
ini yang bisa dirasakan semua orang 
lain yang sama2 dipimpin Roh.  

Lot tidak mau kembali ke Abraham 
sekalipun sudah lepas dari hukuman 
Sodom sebab doa syafaat Abraham, 
akhirnya ia binasa. Sebab Lot tidak 
punya persekutuan dengan Abraham 
dalam Roh yang sama!  

Coba Lot mau bertobat, sehingga bisa 
bersekutu dengan Abraham kembali, ia 
akan selamat.  

Miryam dan Musa pecah, berkelahi 
sebab Miryam tidak dipimpin Roh, 
tetapi sombong, iri, tidak mau kalah 
dengan adik kecil yang dahulu dia yang 
menyelamatkan. Ia tidak bisa berse-
kutu lagi dengan Musa, putus hu-
bungan. Ia kena hukuman kusta. Tetapi 
ia bertobat diampuni dan bisa ber-
sekutu kembali dengan Musa dan ia 
kembali diselamatkan! Coba Saul 
sesudah dilepaskan Daud (yang bisa 
membunuhnya), mau bersekutu lagi 
dengan Daud, Saul tidak jatuh ke 
tangan setan dan mati bunuh diri.  

Sesudah lolos oleh doa syafaat, 
bukan hanya harus bertobat dan minta 
ampun, sehingga lolos dari celaka, 
tetapi sesudah itu perlu bersekutu 
kembali dalam Roh yang sama. Lebih2 
akhir zaman persekutuan dalam Roh 
dalam tubuh Kristus (global) itu mutlak 
perlu. Yang tidak bisa bersekutu dalam 
Roh akan diseret iblis dalam arus 
Polarisasi dosa yang dahsyat! 

Dengan berdoa dalam bahasa lidah 
kita bisa hidup dipimpin Roh dan ber-
sekutu dalam Roh, akan ada suatu 
kekuatan dan kesukaan besar dalam 
tubuh Kristus Wah 12:1, sebab Allah 
ada dan nyata dalam persekutuan 
dalam Roh, dan akan terus menang 
bahkan lebih dari pemenang. 

Dipimpin Roh bisa pribadi atau ber-
sama, dalam kelompok kecil atau 
kelompok besar bahkan global, se-
hingga timbul persekutuan Tubuh 
Kristus global. Persekutuan yang betul, 
adalah di dalam Roh 1Kor 12:13. 

Ini persekutuan yang betul seperti 3 
pribadi Allah Yoh 17:23/ 1Yoh 5:7. Ini 
dimulai dari 2 orang, apalagi kalau 
suami istri, perlu sehati dalam Roh 
yaitu dalam kesucian dan kasih. 
(Suami-istri juga punya persekutuan 
khusus antara suami-istri sendiri yaitu 
1+1=1 Mat 19:5). 

Persekutuan dari dunia juga ada 
kasih, tetapi kasih manusiawi dan 
biasanya kasihnya itu tidak peduli dosa 
atau tidak dan bercampur dengan 
dosa. Lebih2 kalau bukan dengan go-
longannya sendiri, tidak ada cinta, 

bahkan bisa benci sedikit atau banyak, 
meskipun sama2 orang percaya.  

Ini tentu salah, setan dapat pintu 
masuk atau tempat bekerja kalau ada 
dosa di antara mereka. Mereka 
seringkali tidak sadar sebab di antara 
kadang2 mereka sangat akrab dan 
penuh cinta, tetapi di luarnya tidak ada 
cinta tetapi banyak sakit hati, benci dan 
dosa2 lainnya. 

Belajar bisa bersekutu dalam Roh 
mulai dari kelompok2 2 atau 3 orang 
dan terus berkembang, makin lama 
makin bertambah besar dan meluas 
sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, 
tetapi tetap dalam kebenaran Firman 
Tuhan, cinta Firman Maz 119:63 dan 
dalam pimpinan Roh Kudus yaitu dalam 
kesucian dan kasih 2Kor 12:18b.  

 
PERSEKUTUAN DALAM ROH GLOBAL 

Persekutuan ini akan terus meluas 
menjadi lebih besar, bahkan dalam 
seluruh Gereja (meskipun selalu ada 
lalang2 dan gandum di dalam Gereja), 
tetapi dalam baptisan api (ujian akhir 
global, menjelang M70D), di mana 
terjadi Polarisasi juga di dalam Gereja, 
maka akan terjadi pemisahan dalam 
Gereja Mat 10:34.  
38. Sehat, sembuh dalam Roh dan 
tubuh. Kel 15:26c. 

Kalau kita ada dalam Roh, berarti 
Tuhan juga di dalam kita. Istimewa 
sebagai Penyembuh Tuhan Yesus itu 
sebetulnya adalah se-gala2nya, tetapi 
hanya terjadi sesuai iman kita. Kalau 
kita sakit dan kita bisa terus berdoa 
dalam Roh dan kebenaran (hidup 
benar, beres di hadapan Allah), maka 
Tuhan akan nyata dalam hidup kita. 

Termasuk kebutuhan kita, Roh Kudus 
tahu dan mengingatkan ayat kesem-
buhan yang tepat seperti ayat tsb dan 
ayat2 lain seperti 1Pet 2:24, 3Yoh 2, 
Mat 15:26 dll, ayat2 ini jadi hidup oleh 
Roh Kudus, sehingga iman timbul dan 
kita menerima janji2 dari ayat2 tsb, 
betul2 Tuhan Yesus sebagai Yehova 
Rapha jelas, kita jadi sembuh atau 
dicegah tidak ketularan. Ada orang 
memakai beberapa jimat untuk me-
nolak penyakit sebab dibujuk dan 
ditipu iblis. Tetapi Tuhan Yesus sanggup 
menolak penularanpenyakit bahkan 
menyembuhkan. Sebab itu kalau takut 
ketularan atau sakit ingin sembuh, 
terus berdoa, maka siklus untuk 
kesembuhan (ingat ayat yang tepat, 
timbul iman yang bertumbuh dan bisa 
bertindak dengan iman, bersyukur 
sehingga jadi tenang dan tertolong 
atau dicegah dari penularan).  Siklus 
untuk mendapatkan janji2 Firman 
Tuhan ini terjadi sebab kita terus 
berdoa dalam Roh dan kebenaran, Roh 
Kudus tahu kebutuhan kita, siklus 
berjalanTuhan pasti bisa tolong, dan 
kita menerima pertolongan Tuhan. 
Sebab itu tekunlah berdoa terus me-
nerus dalam Roh dan kebenaran. 

Tetapi jangan mencobai Allah, 
pelihara hidup dengan secukupnya Mat 
4:7, Mrk 6:31. 
 

…….bersambung 
 
Nyanyian: 
Kirimkanlah keg’rakan yang besar 
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