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B a b  1

Perubahan Paradigma  
Roh Kudus

S
uatu pagi di musim panas beberapa tahun yang lalu, saya meng
   habiskan jam pertama di hari saya dengan membaca Alkitab 
pada waktu saat teduh. Saat sedang membaca pagi itu, saya sam

 pai pada satu ayat yang telah saya baca lebih dari seratus kali sejak men 
jadi Kristen. Ayat itu adalah 3 Yohanes 2, yang mengatakan, 

Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau makmur dan sehat-
sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur.

Meskipun saya telah sering membaca ayat ini, saya belum pernah 
melihatnya seperti yang diungkapkan Roh Kudus kepada saya hari itu. 
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Sungguh suatu pengertian singkapan baru yang luar biasa bagi saya. Saya 
tahu jika saya membacanya dengan benar, itu adalah pewahyuan yang 
bisa mengubah hidup saya dan hidup orang lain selamanya. Seakanakan 
lonceng, peluit, dan pertunjukan cahaya semuanya meledak dalam roh 
saya! Saya duduk dengan kagum ketika saya membacanya lagi. 

“Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau makmur.” Saya 
sadar ayat ini termasuk kemakmuran finansial. “… dan sehat-sehat saja.” 
Saya juga bisa melihat dengan jelas bahwa kesehatan jasmani terma suk. 

Kemudian Roh membuat saya fokus pada 
sesuatu yang belum per nah saya perhatikan saat 
saya membacanya sebelumnya. Itu adalah frasa 
terakhir dari ayat tersebut: Sama seperti jiwa-
mu makmur. Tibatiba saya melihatnya. Frasa 
“seperti” artinya “sesuai dengan” atau “hanya se
ba nyak.” Pada saat itu, saya sadar bahwa kemak
muran finansial saya dan kese hat an jasmani 
saya berkaitan langsung dengan kemakmuran 
jiwa saya! 

Saya seharusnya tidak begitu terkejut pagi 
itu. Lagipula, baru tujuh bulan sebe lumnya, di 
awal tahun, ketika saya mera sakan Tuhan mem
 beri kesan kepada saya untuk membaca firman 
dengan Alkitab baru. Alkitab itu sama sekali 

tidak berisi catatan pribadi saya. Ia ingin saya mem baca firman-Nya dari 
Kejadian sampai Wahyu seperti yang tidak pernah sebelumnya dengan 
janji Ia akan menying kapkan berbagai hal kepada saya yang belum per
nah saya lihat sebe lumnya. Pada pagi musim panas yang hangat itu, Ia 
benarbenar meng genapi janji itu kepada saya dari salah satu pasal ter
akhir dalam Alki tab.

Kemakmuran 
finansial saya 
dan kesehatan 
jasmani saya 

berkaitan 
langsung 
dengan 

kemakmuran 
jiwa saya!
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Pikiran saya berpacu saat saya membacanya lagi. Mungkinkah ini 
benar? Dan jika benar, mengapa saya belum mendengar orang lain meng
ajarkannya sebelumnya? Awalnya saya marah saat menyadari bahwa 
dalam dua puluh tahun kehidupan Kristen saya, belum pernah saya men
dengar seorang pun mengajarkan ini. Saya melihat bahwa seharusnya 
setiap pelayanan mengajarkan sesuatu yang begitu penting dan meng
ubah hidup ini! 

Tuhan menenangkan saya dan memberikan kesan kepada saya 
bahwa saya tidak perlu kesal karena Ia sedang mengajar saya prinsip ini 
sekarang, langsung lewat firman-Nya dan oleh Roh-Nya. Lalu saya ber-
tanyatanya, “Jika prinsip ini begitu penting, mengapa rasul Yohanes tidak 
menulis sepuluh pasal lagi dalam kitab 3 Yohanes untuk mengajar kita 
mengenai prinsipprinsip mengembangkan jiwa yang makmur?” Tuhan 
sekali lagi menjawab dengan cepat pertanyaan saya dengan membiarkan 
saya tahu bahwa Ia telah menaruh instruksi di seluruh kitabNya, Alkitab, 
mengenai bagaimana memiliki jiwa yang makmur. Tergantung pada saya 
untuk menyelidiki dan mempelajari firman-Nya untuk menemukan, 
mengetahui, dan menerapkan prinsipprinsip ini. 

Saat saya merenungkan apa yang baru saja Tuhan tunjukkan kepada 
saya, saya sadar penting sekali untuk saya mengerti apa jiwa yang mak
mur itu dan berserah pada prinsipprinsip itu dalam hidup saya. Jika ayat 
ini benar, maka artinya ketika saya menyelidiki firman-Nya, menemu-
kan, dan menjalankan kuncikunci untuk memiliki jiwa yang makmur 
dalam hidup saya, harihari sakit dan harihari bokek saya akan ber
akhir!

Saya mulai memfokuskan perhatian saya pada persoalan jiwa. Saya 
menyelidiki firman-Nya untuk ayat-ayat lain yang berkaitan dengan 
kebenaran yang telah saya temukan. Salah satu hal pertama yang saya 
temukan melibatkan hubungan dan perbedaan di antara roh saya dan 
jiwa saya.
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Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar 
dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa ...”

—Kejadian 1:26

Anda dan saya diciptakan dalam gambar Allah. Ketika Anda lahir 
baru, Anda menerima gambarNya dalam roh Anda yang lahir baru. Ma
nusia roh Anda itu murni, kudus, dan dalam hubungan yang benar de
ngan Allah. Dalam roh Anda, Anda utuh, sehat, dan penuh dengan iman 
dan kasih Allah. Roh Anda dimeteraikan dan sempurna. Semoga Anda 
mendapatkan gambaran tentang apa yang Tuhan telah tunjukkan ke
pada saya: Masalah tidak timbul dari roh Anda yang sudah lahir baru 
dan sempurna, melainkan dari sumur jiwa Anda.

Meskipun gambarNya ditemukan dalam manusia roh Anda yang 
dimeteraikan dan sempurna, keserupaan denganNya ditemukan dalam 
dunia jiwa Anda, di mana pikiran, kehendak, dan emosi Anda berdiam. 
Ketika jiwa Anda menjadi serupa dengan roh Anda, maka Anda akan ber
jalan dalam kekuasaan yang lebih besar dan mengalami kemenangan 
yang lebih besar dalam hidup. Namun, jika Anda mengamati tubuh 
Kristus, Anda akan cepat menyadari bahwa sebagian besar tidak ber
jalan dalam kekuasaan atau kemenangan dalam hidup meskipun itu 
adalah kehendak Tuhan bagi mereka. Kehendak Tuhan bagi kita sebagai 
orang percaya yang diciptakan dalam gambarNya adalah agar kita me
nyerahkan jiwa kita menjadi serupa denganNya seperti yang terjadi pada 
roh kita, dan berjalan dalam kekuasaan atas sakitpenyakit, kemiskinan, 
dan kekurangan. 

Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin 
menjaga jiwanya menjauhi orang itu.

—Amsal 22:5, KJV
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Saya rasa kita semua suka jauhjauh dari 
duri dan perangkap dalam hidup yang mengan
cam membahayakan kita. Ayat ini memberitahu 
kita jika kita “menjaga’ jiwa kita, kita akan be
bas darinya. “Menjaga” jiwa Anda termasuk me
 mas tikan jiwa Anda menjadi dan tetap selaras 
dengan roh Anda yang sudah lahir baru. Masa
lah tim bul ke tika jiwa Anda tidak men cermin
kan roh Anda. Bukannya menjadi serupa Allah 
seba gaimana di cip takan, jiwa Anda seringkali 
menjadi serupa Adam, yang menciptakan “ben
dungan” di dalam jiwa. Berserah ke pada Adam, 
(pikiran Anda yang belum di per barui dan emosi 
Anda yang tak ter ken dali) dalam jiwa Anda 
menciptakan “ben dung an” dan membuatnya 
sulit untuk mene rima dari Tuhan. Kesembuhan 
dan segala se suatu lainnya yang Anda terima 
dari Tuhan ber asal dari dalam keluar. Meskipun 
kehidup an Yesus ada dalam roh Anda yang benar, itu tidak akan ter ma
nifestasi dalam hidup Anda sampai jiwa Anda men jadi selaras dengan roh 
Anda. Kesuk sesan dalam hidup dan pelayanan bergantung pada kebe
naran yang berkuasa ini! 

Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok …

—Wahyu 3:20

Jiwa yang penuh dengan kepahitan, tidak mau mengampuni, ke
marahan, keserakahan, keangkuhan, hawa nafsu, penyembahan berhala, 
ketakutan, dan kekhawatiran akan mendesak Yesus, kehidupan, kesem
buhan, penyediaan, dan sifat-Nya keluar dari Anda. Ia ada dalam roh kita, 
mengetuk di pintu jiwa kita untuk bisa masuk ke areaarea yang kita pe

Ketika jiwa 
Anda menjadi 
serupa dengan 
roh Anda, maka 

Anda akan 
berjalan dalam 
kekuasaan yang 
lebih besar dan 

mengalami 
kemenangan 

yang lebih besar 
dalam hidup.
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gang erat dan kotakkotakkan, menolak Dia masuk. Semua kekacauan 
ini akan menghalangi kehidupan Tuhan di dalam Anda mengalir keluar. 
Sedihnya, dalam kehidupan banyak orang percaya, Yesus ada di luar 
jiwa kita, memandang ke dalam!

Ketika Anda lahir baru, Anda menerima suatu sifat yang baru, sifat 
Kristus, dalam roh Anda. Anda seperti Yesus dalam manusia roh Anda. 
Tetapi tidak demikian dengan jiwa Anda. Pikiran Anda harus diperbarui. 
Emosi dan kehendak Anda harus menjadi serupa dengan gambar Kristus 
agar jiwa Anda menjadi serupa dengan roh Anda.

Pada banyak orang percaya, Yesus ada da
lam roh mereka, tetapi Ia mengetuk di pintu jiwa 
mereka untuk menemukan jalan masuk dan 
ekspresi. Ia ingin jiwa kita makmur supaya kita 
bisa mengalami kese hatan dan kemakmuran 
dalam kehidupan seharihari. Arti kemakmuran 
adalah “kesuksesan dalam urusan bisnis” atau 
“perjalanan yang baik.” Kekurangan finansial 
dan penyakit jasmani tidak menunjukkan per
jalanan yang baik. Menurut 3 Yohanes 2, jiwa 
Anda harus mengalami perjalanan yang baik 
sebelum dompet, bisnis, atau tubuh Anda akan 
mengalami perjalanan yang baik. 

Setelah kebenaran tentang kemakmuran 
jiwa ini menjadi pewah yuan bagi saya, saya sa
dar bahwa tanpa diketahui saya telah melaksa
nakannya dalam hidup dan pelayanan saya pada 
waktu tertentu. Saya tidak mengkategorikannya 

seperti itu atau menyadari apa yang sedang saya lakukan pada waktu 
itu. Saya jadi sadar bahwa meskipun saya telah menerapkan prinsip
prinsip ini tanpa dike tahui, saya telah melihat ke suksesan. Setelah Roh 

Pikiran Anda 
harus 

diperbarui. 
Emosi dan 

kehendak Anda 
harus menjadi 
serupa dengan 
gambar Kristus 
agar jiwa Anda 
menjadi serupa 

dengan roh 
Anda.
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membuatnya jelas bagi saya, saya memutuskan untuk fokus pada ke-
benaran yang baru ditemukan ini dengan tujuan dan menerapkannya 
dalam hidup saya dan dalam jemaat yang saya layani sebagai pendeta. 

Saat saya mengerti pentingnya kemakmuran jiwa, saya mulai meng
ajarkan prinsipprinsip ini kepada orangorang di gereja kami dan ber
fokus pada kesehatan jiwa mereka saat saya melayani mereka. Saya men-
jadi pelayan Tuhan yang jauh lebih efektif dan buahnya luar biasa! Secara 
keseluruhan, gereja kami menjadi tubuh orang percaya yang sehat. 
Orangorang kami berjalan dalam kesehatan jasmani, kemakmuran, 
pernikahan yang baik, dan hubungan yang sehat. Mereka hidup sebagai 
murid Yesus yang berkomitmen kepada Dia dan diperlengkapi untuk 
melayani orang lain dengan efektif. Mereka memancarkan kehidupan 
Kristus dalam tubuh, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka kepada 
orang lain.

Inilah yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya. Jika jiwa Anda 
makmur, Anda akan berjalan dalam kesehatan dan berkat finansial dan 
bebas untuk melayani orang lain yang sakit atau terikat. Kemakmuran 
materi dan kesehatan jasmani memengaruhi kita semua. Menurut 
kebenaran dalam 3 Yohanes 2, itu adalah buah atau hasil sampingan 
dari jiwa yang makmur. Namun bukan berarti Anda tidak akan pernah 
menghadapi serangan dari musuh, hanya saja bukan di sana Anda akan 
tinggal. Sebaliknya, Anda akan hidup dari posisi damai sejahtera, ke
sehatan, penyediaan, dan kuasa.

Kesadaran bahwa kesehatan dan kemakmuran finansial saya ber-
banding lurus dengan kemakmuran jiwa saya adalah titik balik dalam 
hidup dan pelayanan saya. Lewat buku ini, saya akan membagikan kepada 
Anda prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang telah Ia singkapkan kepada 
saya yang merupakan jiwa yang makmur. Saat Anda menerapkan kebe
narankebenaran ini dalam hidup Anda sendiri, Anda akan mulai meng
alami kemakmuran jiwa. Pada akhirnya, ini akan membuat Anda me


