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SPIRITUAL HUNGER #3 - KELAPARAN ROH #3 

DOMINASI ROH KUDUS - KEPENUHAN ROH 

KUDUS 

 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita memperingati peristiwa pencurahan 

Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun lalu di hari 

Pentakosta. Ini adalah sebuah momen yang paling 

penting setelah kematian, kebangkitan dan 

kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Ini adalah momen 

di mana janji Bapa digenapi, Yesus mengirimkan 

Roh KudusNya kepada kita, dan dampaknya 

sangat massive/besar.  

 
Itu sebabnya hari ini saya rindu membagikan satu 
firman Tuhan dengan judul DOMINASI ROH 
KUDUS. Ini yang kita perlukan: kita perlu Roh 
Kudus ada dalam hidup kita, kita perlu Baptisan 
Roh Kudus sampai terjadi yang namanya dominasi 
Roh Kudus (di mana hidup kita sedemikian 
dipenuhi dan didominasi oleh Roh Kudus lebih dari 
apapun dan siapapun dalam hidup kita, hati dan 
pikiran kita, roh jiwa tubuh kita). Sadarilah bahwa 
jika Roh Kudus yang mendominasi hidup kita, maka 
hidup kita tidak akan sama, bahkan Roh Kudus 
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akan membawa kita dari kemuliaan yang satu 
kepada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi! 
 
I. DAMPAK DOMINASI ROH KUDUS 

a. Kisah 2:1-8, 37-41 1 Ketika tiba hari 
Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di 
satu tempat. 2 Tiba-tiba turunlah dari langit 
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang 
memenuhi seluruh rumah, di mana mereka 
duduk; 3 dan tampaklah kepada mereka lidah-
lidah seperti nyala api yang bertebaran dan 
hinggap pada mereka masing-masing. 4 Maka 
penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu 
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-
bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu 
kepada mereka untuk mengatakannya. 5 Waktu 
itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang 
saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 
6 Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang 
banyak. Mereka bingung karena mereka 
masing-masing mendengar rasul-rasul itu 
berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7 
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, 
lalu berkata: "Bukankah mereka semua yang 
berkata-kata itu orang Galilea? 8 Bagaimana 
mungkin kita masing-masing mendengar 
mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, 
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita: 
 Kisah 2:37-41 37 Ketika mereka 
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mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, 
lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-
rasul yang lain: "Apakah yang harus kami 
perbuat, saudara-saudara?" 38 Jawab Petrus 
kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah 
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis 
dalam nama Yesus Kristus untuk 
pengampunan dosamu, maka kamu akan 
menerima karunia Roh Kudus. 39 Sebab bagi 
kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan 
bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak 
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." 40 
Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia 
memberi suatu kesaksian yang sungguh-
sungguh dan ia mengecam dan menasihati 
mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan 
dari angkatan yang jahat ini." 41 Orang-orang 
yang menerima perkataannya itu memberi diri 
dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 

 Kita harus mengerti bahwa saat itu 
pengikut Kristus sudah dalam kondisi di 
ujung tanduk (setelah Tuhan Yesus 
disalibkan, maka keadaan mereka terancam, 
banyak murid yang mengalami ketakutan, 
bersembunyi sehingga jumlah orang percaya 
berkurang dengan drastis). Secara manusia, 
mereka sangat terjepit dan tidak ada lagi 
pengharapan. Akan tetapi ketika Roh 
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Kudus tercurah, tiba-tiba situai berubah 
dengan drastis: Yang seharusnya habis 
malah dibawa Tuhan mengalami revival 
kebangkitan yang sangat dahsyat! 

 Para imam yang iri dengan Yesus 
mengira kisah Yesus dan Injil akan berhenti 
ketika Yesus disalibkan.  

 Itu dimulai sejak Roh Kudus dicurahkan 
dalam diri orang percaya! Semua berubah 
semenjak Roh Kudus mendominasi hidup 
jemaat mula-mula:  

 Kekristenan yang sudah nyaris habis 
itu, akhirnya justru mengalami revival yang 
tidak terbendung bahkan sampai hari ini. 
Dan itu semua karena Roh Kudus 
dicurahkan!  

 Inilah Kuasa Dominasi Roh Kudus: JIKA 
ROH ALLAH SUDAH MENDOMINASI, 
MAKA YANG NYARIS BINASA DIUBAH 
MENJADI REVIVAL BESAR!  

b. Taukah Anda bahwa TUJUAN UTAMA ROH 
KUDUS DATANG KE DUNIA INI ADALAH 
UNTUK MENYATAKAN YESUS DALAM 
HIDUP KITA?! 
 Itu sebabnya hanya oleh pertolongan 

Roh Kudus saja, kita bisa percaya dan 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat  
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 Oleh karena itu, KETIKA ROH KUDUS 
MEMENUHI BAHKAN MENDOMINASI KITA, 
MAKA YANG ROH KUDUS LAKUKAN 
ADALAH 
MEMANIFESTASIKAN/MENYATAKAN/ME
MUNCULKAN KEHIDUPAN YESUS 
MENJADI REALITA DALAM KEHIDUPAN 
KITA.   

 Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus 
sejak mereka kepenuhan Roh Kudus:   

 Demikian pula halnya dengan kita: Setiap 
orang yang kepenuhan Roh Kudus akan 
mengalami kehidupan Yesus menjadi 
realita dalam hidup kita. Roh Kudus yang 
akan mengerjakannya! Roh Kudus yang akan 
memanifestasikannya! Hidup kita tidak akan 
pernah sama lagi, tapi Yesus yang tinggal di 
dalam kita.  
- Galatia 2:20a  namun aku hidup, tetapi 

bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup di dalam aku…  

 Kesaksian:  
 
II. 3 TAHAP MENCAPAI DOMINASI ROH KUDUS 

1. ROH KUDUS MASUK DI DALAM HATI KITA 

 Pada awalnya Roh Kudus ada bersama 

kita (tapi masih di luar kita) untuk membantu 

kita supaya bisa percaya kepada Yesus, 
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kemudian membuka hati serta mengundang 

Yesus masuk dalam hati kita.  

 Ketika kita buka hati, maka yang masuk 

dalam hati kita bukan Yesus secara jasmani, 

tapi Roh Yesus (inilah Roh Kudus).  

 Dia yang tadinya ada bersama kita, 

sekarang dia tinggal di dalam kita. Dia tidak 

lagi di luar kita, tapi di ada di dalam kita.  

 Itu sebabnya namanya disebut Immanuel 

(Allah beserta kita), sebab Dia tidak akan 

pernah meninggalkan kita, Dia akan 

senantiasa menyertai kita.  

 Galatia 2:20a  namun aku hidup, tetapi 

bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan 

Kristus (Roh Kudus) yang hidup di dalam 

aku… 

 Jadi dalam tubuh kita ini, bukan kita 

sendiri lagi yang hidup, tapi sekarang kita 

bersama Roh Kudus.  

 Ini awal pengalaman yang luarbiasa 

sampai kita mengalami dominasi Roh Kudus 

dalam hidup kita.  

2. BAPTISAN ROH KUDUS 

 Apa itu Baptisan Roh Kudus? Baptisan 

Roh Kudus adalah hidup kita 
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ditenggelamkan dan dipenuhi dengan Roh 

Kudus sampai berlimpah-limpah. 

 Kalau baptisan air sangat penting 

sebagai tanda dan meterai hidup kita yang 

baru bersama Yesus; maka Baptisan Roh 

Kuduslah yang memberi kuasa kepada kita 

supaya kehidupan Yesus itu bisa 

dimanifestasikan dalam hidup kita.  

 Inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus 

2000 tahun yang lalu pada Hari Pentakosta: 

Mereka menerima Baptisan Roh Kudus dan 

mulai berkata-kata dalam bahasa roh.  

 Mengapa penting sekali untuk setiap 

orang Kristen mengalami Baptisan Roh 

Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh? 

 1 Kor 14:4a  Siapa yang berkata-kata 

dengan bahasa roh, ia membangun dirinya 

sendiri…  

 Roma 8:26-27 26 Demikian juga Roh 

membantu kita dalam kelemahan kita; 

sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya 

harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa 

untuk kita kepada Allah dengan keluhan-

keluhan yang tidak terucapkan. 27 Dan 

Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui 

maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai 
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dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-

orang kudus.  

 Kesaksian:  

3. KEPENUHAN ROH KUDUS TANPA BATAS 

 Yohanes 3:34  Sebab siapa yang diutus 

Allah, Dialah yang menyampaikan firman 

Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas. 

 Tadi kita sudah belajar bahwa Bahasa Roh 

adalah tanda awal kepenuhan Roh Kudus. 

 KUNCI MENGALAMI DOMINASI ROH 

KUDUS 

- Yohanes 3:30  Ia harus makin besar, tetapi 
aku harus makin kecil. 

- Artinya ROH KUDUS HARUS SEMAKIN 
DOMINAN, TETAPI KITA HARUS 
SEMAKIN KECIL. 

- JANGAN SAMPAI KITA DIDOMINASI 
OLEH YANG LAINNYA:   

 
PENUTUP: 
Maka dari itu jangan sampai kita didominasi oleh 
hal yang lain, mintalah Roh Kudus untuk 
mengambilalih hidup kita dan mendominasi hidup 
kita, sehingga kuasa Allah yang tanpa batas boleh 
dilimpahkan atas hidup kita. 


