
I. ROH KUDUS ADALAH ROH ALLAH 
Ada 3 saksi di Surga yang menjadi 
satu, sebab semuanya sama2 Allah, 
yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus 1Yoh 
3:7. Inilah TIASA, TIga Adalah SAtu 
yang biasa disebut Trinitas ilahi. 
Mereka adalah Allah yang Maha 
besar, sempurna, dan Maha kudus. 
Allah tidak mungkin berdosa dan kasih 
adanya, bersekutu menjadi satu tanpa 
ada dosa, tanpa ada kemungkinan 
terpisah atau tercerai, tanpa ada 
kemungkinan2 keretakan dalam per-
sekutuanNya dan inilah yang menjadi 
contoh dan tujuan persekutuan kita, 
seperti persekutuan ilahi Yoh 17:23. 
Kalau kita menyebutkan hanyasalah 
satu atau ketiganya ber-sama2, tidak 
ada yang salah, sebab ketiganya 
adalah satu dengan persekutuan yang 
sempurna.  

Roh Kudus yang khusus tinggal di 
dalam kita sebagai Penolong kita Yoh 
14:26 adalah Allah yang Maha kuasa, 
Allah yang Maha besar. Ini suatu 
perkara yang sangat besar dan ajaib, 
jangan di-sia2kan, jangan sampai Roh 
Kudus hilang kembali. Juga Bapa dan 
Putra ada di dalam kita yang cinta 
FirmanNya, Yoh 14:23. Luar biasa. 
Lebih2 di akhir zaman yang dahsyat, 
Bapa, Putra dan Roh Kudus yang 
menjadi satu, yaitu yang Maha besar 
ada dalam kita dan GerejaNya, se-
hingga kita selalu berkemenangan dan 
menjadi ajaib karena Allah; dan kita 
selalu menang dan tumbuh dalam 
rencanaNya yang besar sampai masuk 
dalam kemuliaanNya yang kekal. 
Sebab itu kita harus memperhatikan 
supaya kita jangan sampai berten-
tangan dan melawan Roh Kudus. 
Justru kita harus selalu penuh dan 
taat dipimpin Roh setiap hari berjalan 
dengan Tuhan, baik dalam berpikir, 
bersikap, berkata dan berbuat, supaya 
selalu cocok dengan Firman Tuhan. 
Kita harus terus belajar meningkatkan 
kemampuan berjalan dalam Roh ma-
kin seperti Kristus Mat 4:1. Ini adalah 
kunci hidup Putra manusia Yesus, 
dipimpin Roh dan BapaNya, sehingga 
Putra manusia Yesus tidak bicara dan 
tidak berbuat dari diriNya sendiri, 
tetapi selalu sesuai dengan kehendak 
Bapa dalam pengurapan Roh Kudus 
Yoh 5:19; 28:6, Mat 26:39 dst. Biarlah 
hidup kita berkenan pada Tuhan Allah 
kita, yaitu 3 Pribadi yang bekerja di 
dalam kita Kol 1:10, jangan seba-
liknya, melawan Allah, yaitu: 
 
1. KIS 7:51. JANGAN MELAWAN ROH  
Kita harus belajar taat akan pimpinan 
Roh Kudus sesuai dengan Firman 
Tuhan. Jangan melawan dengan cara 
apapun, sebab pimpinan Rohitu yang 
paling tepat dan paling baik yang akan 
membuat kita selamat, bahagia di 
dunia sampai Surga Luk 11:27. Jangan 
sampai melawan Roh Kudus seperti 
orang Israel di padang gurun sampai 

10 kali melawan dan berontak 
melawan Allah Ibr 3:14-19. 
 
Ibr 3:14. Kita ini punya bagian dalam 

Kristus yang luar biasa, sebab kita 
menjadi anak Allah, bisa tumbuh 
sampai sempurna seperti Kristus 
dan mulia untuk kekal. Juga semua 
orang Israel yang sudah keluar dari 
Mesir diberi hak atau bagian me-
musakai Negeri Perjanjian itu luar 
biasa, tetapi sebab keras kepala 
bagiannya hilang. 

Ibr 3:15. Kalau sudah dengar suara 
Roh, jangan melawan, harus taat 
sungguh2, buang segala niat yang 
mau melawan. 

Ibr 3:16. Ada yang sudah dengar, 
mengerti, harus taat Fil 3:16,tetapi 
ada yang tidak mau taat, bahkan 
memberontak. Jangan seperti 
Israel sudah keluar dari Mesir (de-
ngan mujizat yang sangat besar), 
tetapi tetap berontak.  
Padahal yang memimpin Israel itu 
“Pendeta besar” Musa yang se-
perti Kristus, sangat indah, bicara 
langsung dengan Tuhan muka de-
ngan muka, menerima 2 loh batu, 
membelah laut dll, tetapi “ang-
gota2nya” melawan, berontak, 
bahkan mau membunuh. Inilah 
orang2 yang melawan Roh Kudus. 

Ibr 3:17. Jalan dipimpin Musa. Tuhan 
beserta dengan tiang awan dan 
tiang api, sudah makan manna 
selama 40 tahun, tetapi menghina 
dan mengejikan manna yang dida-
pat dengan cuma2, tetapi sangat 
tinggi mutunya, merekadipelihara, 
sehingga tetap sehat, baju, sepatu 
dll tetap utuh; Musuh dan bina-
tang buas dipinggirkan, sebetulnya 
bisa hidup ayem dan tentram, 
tetapi berontak dan demo be-
sar2an sebanyak 10 kali. Ini orang 
yang keras tengkuk, tidak bersunat 
hati, tidak mau mematikan daging, 
tetapi menurut daging, melawan 
Roh sehingga akhirnya menarik 
hukuman Allah jatuh atas mereka.  

Ibr 3:18-19. Mereka tidak percaya 
janji Tuhan, lebih yakin logikanya, 
lebih enak kembali diperbudak di 
Mesir, lebih nyaman. Begitu 
orang2 yang mau nyaman ber-la-
zat2 menuruti daging, itu melawan 
Roh, padahal sudah keluar dari 
Mesir dengan sangat ajaib. Kita 
lahir baru dan penuh Roh Kudus 
itu sangat ajaib, luar biasa, punya 
Allah yang maha besar dalam hati. 
Jangan melawan Roh Kudus de-
ngan terus menuruti akal, daging 
dan kehendak sendiri, itu jahat. 

 
2. EF 4:30. MENDUKACITAKAN ROH 
Setiap pikiran, sikap, kata2 dan 
tindakan yang melawan Firman Tuhan 
itu mendukacitakan Roh. Jangan me-
lawan Firman Tuhan sebab menuruti 
daging, Roh Kudus di dalam kita akan 

berdukacita, bukan bergembira dan 
sukacita. Saul mendukakan Roh 
dengan iri, benci pada Daud dan tidak 
mau bertobat, terus menerus me-
nyakiti hati Roh Kudus. Jangan sampai 
kita mendukakan Roh! Roh kita ini 
sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus 
sampai hari penebusan tubuh Luk 
21:27-28 (baik dalam kebangkitan 
kalau mati, atau terangkat kalau ma-
sih hidup). Tetapi kalau menduka-
citakan, meterai itu rusak, sebab 
mulai dalam Roh, berakhir dalam 
daging Gal 3:3-4. Orang seperti ini 
lebih cocok dapat meterai Antikris 
yaitu roh2 jahat masuk ke dalamnya. 
Orang2 seperti ini sekarang sudah ada 
1Yoh 2:18. Orang2 yang mendukakan 
Roh akan undur, berbalik dan akhir-
nya akan resmi di cap oleh Antikris 
waktu ia menuntut hal ini sesudah 
pengangkatan. 
 
3. KIS 5:3. BERDUSTA PADA ROH 
KUDUS 
Ananias berdusta sebab cinta uang 
dan mencuri uang yang seharusnya 
sudah diserahkan menjadi milik 
Tuhan; Itu diambil kembali, dipakai 
menurut kehendak sendiri. Itu me-
lawan Firman Tuhan dan mendustai 
Roh. Kelihatannya perkara kecil, sebab 
itu semua milik Ananias sendiri, di-
ambil sedikit se-olah2 tidak apa2, ter-
nyata mendustai Roh Kudus langsung 
tergeletak dan mati. Ananias  tidak 
jujur, tidak tulus soal uang karena 
cinta uang, akhirnya berdusta dan 
binasa. Lebih2 pelayan Tuhan, 
hamba2 Tuhan dalam Gereja, jangan 
anggap perkara kecil mendustai Roh, 
akibatnya dahsyat! Kita harus jujur 
pada sesama kita, lebih2 dalam 
pelayanan, sebab Roh Kudus akan 
berusaha mencegah kita berdusta, 
menahan, tetapi kalau terus menerus 
berdusta, akhirnya binasa! Jangan 
orang yang sudah penuh Roh Kudus, 
berpikir bahwa berdusta adalah 
perkara kecil, pura2 atau tidak tulus, 
lebih2 dalam pelayanan, itu berdusta 
pada Roh Kudus. 
 
4. KIS 5:9. MENCOBAI ROH KUDUS 
Petrus berkata pada Safira jangan 
sepakat, punya rencana bersama 
untuk melawan Roh. Jangan membuat 
siasat, tampaknya baik, terhormat, 
memberi persembahan atau berbuat 
hal2 yang rohani, tetapi tidak tulus, 
pura2, ada keinginan yang lain, ada 
percintaan uang, atau benci, atau iri 
atau dendam dsb. Tuhan tahu siasat 
yang pura2, apalagi bersepakat, 
istimewa suami-istri. Jangan suami-
istri sepakat punya dusta atau siasat. 
Yang sadar jangan mau dan salahkan 
sekalipun istri atau suami sendiri. 
Sekalipun suami menjadi kepala dan 
istri tunduk, kalau suami salah, istri 
harus mengingatkan (dan sebaliknya), 
tetapi jangan berkelahi, tetap manis 
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dan berdoa, tetapi jangan sepakat 
yang jahat, itu dosa, mencobai Roh 
Kudus. 
 
5. IBR 10:26-31. MENGHINA ROH 
Ini perbuatan yang makin dahsyat 
dalam melawan Roh. Menghina orang 
saja, apalagi orang besar itu besar 
akibatnya, apalagi menghina Roh yang 
penuh anugerah itu. Ini orang2 yang 
sudah mengerti kebenaran, dan itu 
adalah hasil pekerjaan Roh Kudus Yoh 
16:13. Tetapi meskipun sudah me-
ngerti, tahu, tetapi tetap melawan 
hukum2 itu dengan berani dan se-
ngaja. Roh Kudus pasti berusaha 
mencegah dan meng-halang2i, sebab 
akibatnya besar karena dosa sengaja 
tiada ampun. (Sebab sudah betul2 
mengerti jelas). Dosa2 yang sudah 
ditutup dengan darah, diremehkan, 
di-sia2kan padahal itu hasil pengor-
banan Putra manusia Yesus  sampai 
mati, se-olah2 darah Yesus itu najis 
(ayat 29). Orang seperti ini akan jatuh 
ke dalamhukuman Allah, itu dahsyat 
Ibr 10:30, Rom 12:19. Kita tidak perlu 
marah atau membalas orang yang 
berbuat jahat, tetapi kalahkan dengan 
kebaikan Rom 12:21, sebab pem-
balasan adalah urusan Allah, apalagi 
mereka yang menghinakan darah 
Yesus dan Roh Allah. 

Roh Kudus itu luar biasa, Allah 
yang Maha besar, sebab itu taat, 
jangan melawan karenamenuruti da-
ging, apalagi dengan berani dan 
sengaja melawan Allah yang penuh 
dengan anugerah, yang sudah me-
nolong dan mengampuni kita, jangan 
menghina Roh, akibatnya dahsyat. 
 
6. 1TES 5:19. MEMADAMKAN ROH 
Ini berarti sudah tidak ada Roh Kudus, 
sudah pergi, Roh Kudus itu setia, te-
tapi kalau Dia pergi pasti ada se-
babnya, sebab dihina, dihojat, itu 
berarti Roh Kudus diusir pergi. Atau 
sebab terus keras hati dalam dosa 
seperti Saul (1Sam 16:14, Roh Kudus 
pergi, roh setan masuk dan mera-
suknya, sehingga dosa2nya makin 
meningkat 1Sam 16:23. Saul tidak 
mau bertobat, sebab itu roh setan 
tetap menguasainya). Juga Simson 
yang terus berzina, meskipun begitu 
masih ditolong Roh Kudus ber-ulang2! 
(Heran, dalam orang yang hidup 
dalam dosa, Roh Kudus masih bekerja 
dengan heran, sampai pintu gerbang 
dicabut dan diangkat naik sampai ke 
puncak bukit di muka Hebron Hak 
16:1-3. Luar biasa. Tetapi terus keras 
hati dalam dosa,kesempatan dan 
kemurahan Allah habis, Roh kudus 
meninggalkannya, padamlah Roh 
Kudus dalam drinya dan ia kembali 
menjadi manusia biasa yang tidak 
berdaya dan binasa Hak 16:20-21. 
Penderitaannya sangat mengerikan. 
Saul tidak mau bertobat sekalipun 
ber-kali2 ditolong Daud, tetapi Simson 
bertobat, namunwaktunya habis dan 
ia mati sekalipun masih dapat 
pertolongan Tuhan satu kali lagi. 
Unsur sengaja dan keras hati pada 
Saul lebih banyak dan ia dijepit iblis 

sampai bunuh diri dan langsung 
masuk Neraka. 

Ini keadaan akhir, habis waktunya, 
habis kemurahan Allah. Sebab itu 
orang yang penuh Roh Kudus, tetapi 
tetap berbuat dosa dengan sengaja 
dan terus menerus, itu memadamkan 
Roh. Pasti setan langsung menghu-
kumnya dan secepatnya membunuh-
nya supaya tidak bisa bertobat lagi 
dan kekal masuk neraka. Simson 
bertobat kembali, masih selamat, 
tetapi seperti menerusi api, terbakar 
semua.  
Orang yang sudah penuh dan 
dipimpin Roh, harus hati2, jangan 
keras hati, kekerasan hatinya itu jauh 
lebih jahat dan akibatnya sangat 
besar. Tuhan izinkan perkara2 celaka 
datang, menyiksakan dan menin-
dihnya, bahkan membunuhnya. Lebih 
penuh dan dipimpin Roh, kalau salah, 
itu lebih besar hukumannya Luk 
12:48. Hukuman Allah bagi Musa yang 
bersalah di air Meriba 10 kali lebih 
dahsyat daripada orang Israel yang 
bersalah 10 kali. Mereka baru batal 
masuk Kanaan, tetapi Musa bersalah 
hanya satu kali saja sudah batal Bil 
14:22-23, Ul 32:50-51. Sebab itu 
makin indah dan heran dipimpin Roh, 
harus makin ketat dan disiplin dalam 
kesucian, jangan main2 atau sem-
barangan, hukuman makin dahsyat, 
bisa 10 kali lebih hebat! Sangat celaka 
apalagi kalau tidak bertobat, sampai 
kekal. Tetaplah setia dan taat di-
pimpin Roh dengan harga berapapun, 
itu justru indah, bahagia dan makin 
mulia. 

Kita dapat Roh Kudus itu luar 
biasa, lebih2 dengan bahasa lidah 
berdoa dalam Roh dan kebenaran itu 
besar sekali hasilnya, pakai baik2, 
sehingga jadi luar biasa, tetapi pakai 
baik2, hanya untuk kemuliaan Nama 
Tuhan Maz 60:14. Tetapi hati2. Jangan 
dicampur dengan dosa, tetapi dengan 
tulus, jangan karena ingin puji, ingin 
jadi besar, ingin uang, iri, lebih2 
karena dosa2 zina dll, sebab makin 
suci, makin heran,dituntut makin 
tertib dan disiplin. Asal mau taat, 
terus hidup suci, tidak akan dika-
lahkan daging dan iblis, sebab Roh 
Kudus sanggup menjaga dan memim-
pin kita dengan sempurna, tetapi kita 
harus taat dalam kesucian sejak dari 
dalam pikiran, sikap, kata2 dan 
perbuatan. Asal kita mau taat, Roh 
Kudus sanggup menolong dan me-
nyelamatkan kita, bahkan tumbuh 
dalam rencana Allah yang indah 
sampai seperti Kristus. Jangan lupa 
dosa besar itu dimulai dari dosa kecil. 
Ams 6:27-28. Jangan main2 dengan 
dosa kecil. Saul yang binasa itu mula2 
sangat indah, taat. Misalnya waktu 
orang2 menghina dan me-ngata2inya 
ketika diangkat menjadi raja, ia tidak 
bereaksi dosa, tetap suci dan rendah 
hati 1Sam 10:24-36. Tetapi sesudah 
jadi besar dan sombong, sedikit 
direndahkan, tidak tahan dan jadi iri, 
benci, dan dosa itu tidak dibuang 
seumur hidup 1Sam 18:6-8. Ingat Roh 
Kudus membuat kita sangat heran, 
tetapi jangan mencuri kemuliaan 
Allah, kembalikan pada Tuhan Yes 
42:8.  

Kalau gagal jangan minder, tetapi 
periksa diri; kalau berhasil jangan 
menikmati pujian, tetapi akuilah se-
mua dari Tuhan, kembalikan segala 
hormat pada Tuhan. Kalau ada hinaan 
waktu sukses, itu kesempatan untuk 
memuliakan Tuhan dengan mengakui 
memang semua dari Tuhan! Rom 
11:36. 
 
7. MAT 12:31, MRK 3:28-30, LUK 
12:10. MENGHUJAT ROH 
Ada banyak hujat, kalau bertobat 
masih diampuni, tetapi yang meng-
hujat Roh Kudus tidak ada ampun. 
Hati2 berdebat tentang Roh Kudus, 
sebab Tuhan tidak suka kita berdebat 
1Kor 11:16, jangan sampai orang2 
yang panas hatinya menghujat Roh 
Kudus, bahaya! Ini dosa sengaja, (bisa 
menjadi dosa tingkat terakhir, lebih2 
kalau sudah pernah penuh Roh Kudus 
seperti Saul) yaitu masuk dalam ting-
kat dosa sempurna. Jadi semua dosa 
pada Roh Kudus akhirnya kalau tidak 
bertobat akhirnya akan sampai pada 
menghujat Roh dan tiada ampun, 
sekalipun masih hidup, dosanya sudah 
sempurna. Biasanya orang2 yang ber-
dosa tingkat 3 atau menghujat Roh, ini 
calon2 Antikris. Mereka tidak takut 
melawan Allah dan tetap keras hati 
dalam dosa dan pada akhir zaman, 
lebih2 dalam penamatan, dibiarkan 
Allah tetap hidup bahkan sukses 
meningkat terus sampai ada 4 Antikris 
menguasai dunia. Tetapi calon2 an-
tikris itu sudah ada di dunia sekarang, 
kira2 35-55 tahun sebelum pena-
matan (Antikris bukan kanak2 tetapi 
dewasa, tidak disebut umurnya, tetapi 
juga butuh waktu untuk jadi sem-
purna dalam dosa, tetapi lebih cepat 
dari tumbuh dalam kesucian, sebab 
sudah ada Yoh 3:19). Antikris itu se-
perti Yudas, sudah kenal Tuhan, sudah 
tahu, mengerti betul2, tetapi berbalik 
Gal 3:3-4, sehingga jadi sangat jahat 
dan kejam. Bukan saja pasti binasa, 
tetapi sangat kejam dan melawan 
orang2 benar, tetapi jangan bereaksi 
dosa, membalas itu bagian Tuhan. 
 

KESIMPULAN 
Pada akhir zaman akan makin banyak 
orang jatuh dalam dosa dan melawan 
Roh dan timbul orang2 jahat yang 
menghujat Roh1Tim 4:1. Mereka akan 
melawan Allah dan orang2nya, tetapi 
jangan takut, sebab Roh Kudus akan 
memberi hikmat untuk menghadapi 
mereka dan kuasa untuk tetap 
menyangkal diri dalam kesucian dan 
menghadapi orang itu dengan kuasa 
Allah, yaitu dengan pedang Roh yaitu 
dengan kebenaran Firman Tuhan dan 
kuasa Allah. Hati2, jangan bereaksi 
dosa, tetapi Roh Kudus di dalam kita 
lebih indah, lebih kuat dan memberi 
kita kemenangan. 

Tetap penuh dan taat dipimpin 
Roh dalam segala segi hidup kita, 
supaya kita patuh dalam kesucian 
terus menerus dipimpin Roh, sehingga 
terus melakukan kehendak Allah 
sesuai rencana Allah.  
Jangan berdosa, miliki pedang Roh 
yang makin tajam dan makin mahir 
dipimpin Roh, berjalan dengan Allah 
untuk tumbuh dan ber-buah2 se-
hingga makin seperti Kristus. 
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