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P e n D a H u l u a n

P
erjumpaan dengan Smith Wigglesworth merupakan peng-
alaman yang tak terlupakan. Kelihatannya ini jadi reaksi bersama 
dari semua yang mengenal Dia atau mendengar Dia berbicara. 

Smith Wigglesworth adalah orang yang sederhana namun luar biasa yang 
dipakai dalam cara yang luar biasa oleh Tuhan kita yang luar biasa. Ia 
memiliki iman yang menular dan menginspirasi. Lewat pelayanannya, 
ribuan orang diselamatkan, berkomitmen lebih beriman kepada Kristus, 
menerima baptisan Roh Kudus, dan mengalami mukjizat kesembuhan. 
Kuasa yang membawa semua hasil ini adalah hadirat Roh Kudus, yang 
memenuhi Smith Wigglesworth dan memakai dia dalam membawa kabar 
baik Injil kepada orang-orang di seluruh dunia. Wigglesworth memberi 
kemuliaan kepada Tuhan atas segala sesuatu yang dicapai lewat pelayan-
annya, dan ia ingin orang-orang mengerti pekerjaannya hanya dalam 
konteks ini, karena satu-satunya keinginannya adalah agar orang-orang 
melihat Yesus dan bukan dirinya. 
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P E R C A Y A  S A J A

Smith Wigglesworth lahir di Inggris pada tahun 1859. Tidak lama 
setelah pertobatannya saat masih muda, ia memiliki kepedulian bagi 
keselamatan orang lain dan memenangkan orang-orang kepada Kristus, 
termasuk ibunya. Meski begitu, sebagai seorang pemuda, dia tidak bisa 
mengekspresikan dirinya dengan cukup baik untuk memberikan kesak-
sian di gereja, apalagi berkhotbah. Wigglesworth mengatakan bahwa 
ibunya juga sulit mengekspresikan dirinya seperti dia. Sifat turunan ini, 
ditambah fakta bahwa dia tidak memiliki pendidikan formal karena dia 
mulai bekerja dua belas jam sehari pada usia tujuh tahun untuk mem-
bantu menghidupi keluarga, berkontribusi pada gaya bicara Wigglesworth 
yang canggung. Dia bekerja sebagai tukang ledeng, namun terus meng-
abdikan dirinya untuk memenangkan banyak orang bagi Kristus secara 
individu. 

Pada tahun 1882, dia menikah dengan Polly Featherstone, seorang 
wanita muda bersemangat yang mencintai Tuhan dan memiliki karunia 
berkhotbah dan penginjilan. Dialah yang mengajarinya membaca dan 
yang menjadi orang kepercayaan terdekat dan pendukung terkuatnya. 
Mereka berdua memiliki belas kasihan bagi orang-orang miskin dan 
membutuhkan di komunitas mereka, dan mereka membuka misi, di 
mana Polly berkhotbah. Orang-orang disembuhkan secara ajaib ketika 
Wigglesworth berdoa untuk mereka.

Pada tahun 1907, keadaan Wigglesworth berubah drastis ketika, 
pada usia empat puluh delapan tahun, dia dibaptis Roh Kudus. Tiba-tiba, 
dia memiliki kekuatan baru yang membuat dia bisa berkhotbah, dan 
bahkan istrinya kagum dengan perubahan itu. Ini adalah awal dari apa 
yang menjadi pelayanan penginjilan dan kesembuhan di seluruh dunia 
yang mencapai ribuan orang. Dia akhirnya melayani di Amerika Serikat, 
Australia, Afrika Selatan, dan di seluruh Eropa. Pelayanannya terus ber-
lanjut sampai kematiannya di tahun 1947.
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P E N D A H U L U A N

Beberapa penekanan dalam kehidupan dan pelayanan Smith 
Wigglesworth mencirikan dirinya: belas kasihan yang tulus dan men-
dalam bagi orang-orang yang belum diselamatkan dan sakit; keper ca-
yaan yang teguh pada firman Tuhan; keinginan agar Kristus semakin 
bertambah dan dia semakin berkurang (lihat Yohanes 3:30); keyakinan 
bahwa dia dipanggil untuk mendorong orang-orang agar memperbesar 
iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan; penekanan pada baptisan 
Roh Kudus dengan manifestasi karunia-karunia Roh seperti di gereja 
mula-mula; dan keyakinan akan kesembuhan total bagi semua orang 
dari segala penyakit.

Smith Wigglesworth dijuluki “Rasul Iman” karena kepercayaan 
mutlak kepada Tuhan adalah tema yang konstan baik dalam hidupnya 
maupun pesannya. Dalam pertemuan-pertemuannya, dia mengutip ayat-
ayat firman Tuhan dan memimpin puji-pujian yang hidup untuk mem-
bantu membangun iman orang-orang dan mendorong mereka bertindak 
berdasarkan itu. Dia menekankan kepercayaan pada fakta bahwa Tuhan 
bisa melakukan yang mustahil. Dia memiliki iman yang besar pada apa 
yang Tuhan bisa lakukan, dan Tuhan melakukan hal-hal besar melalui 
dia.

Metode Wigglesworth yang tidak biasa sering dipertanyakan. Se-
bagai pribadi, Wigglesworth dikabarkan sopan, baik hati, dan lembut. 
Namun, ia menjadi kuat saat berurusan dengan iblis, yang ia yakini me-
nyebabkan semua penyakit. Wigglesworth mengatakan alasan dia ber-
bicara terus terang dan bertindak tegas dengan orang-orang adalah 
karena dia tahu dia perlu mendapatkan perhatian mereka sehingga me-
reka bisa fokus pada Tuhan. Dia juga memiliki kemarahan yang begitu 
besar terhadap iblis dan penyakit sehingga dia bertindak dengan cara yang 
tampaknya kasar. Ketika dia berdoa agar orang-orang disembuhkan, dia 
sering memukul atau meninju mereka di tempat masalah atau penyakit 
mereka. Namun, tidak ada yang terluka oleh perlakuan yang mengejut-
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kan ini. Sebaliknya, mereka disembuhkan secara luar biasa. Ketika ditanya 
mengapa dia memperlakukan orang-orang seperti ini, dia mengatakan 
bahwa dia tidak memukul orang tetapi iblis. Dia percaya bahwa setan 
tidak boleh diperlakukan dengan lembut atau dibiarkan lolos dengan apa 
pun. Sekitar dua puluh orang dilaporkan dibangkitkan dari kematian 
setelah dia mendoakan mereka. Wigglesworth sendiri disembuhkan dari 
radang usus buntu dan batu ginjal, setelah itu kepribadiannya melunak 
dan dia lebih lembut dengan orang-orang yang datang kepadanya untuk 
berdoa bagi kesembuhan. Sikapnya yang kasar dalam pelayanan bisa di-
kaitkan dengan fakta bahwa dia sangat serius tentang panggilannya dan 
langsung ke persoalannya.

Meskipun Wigglesworth percaya pada kesembuhan total, dia meng-
hadapi penyakit dan kematian yang sulit dimengerti. Ini termasuk ke-
matian istri dan putranya, putrinya yang tuli seumur hidup, dan per-
tempurannya sendiri dengan batu ginjal dan linu panggul.

Dia sering tampak paradoks: penuh belas kasihan tetapi kuat, terus-
terang tetapi lembut, seorang pria berpakaian rapi yang khotbahnya 
sering kali tidak memiliki tata bahasa atau membingungkan. Namun, dia 
mengasihi Tuhan dengan semua yang dia miliki, dia dengan teguh ber-
komitmen kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, dan dia tidak beristi-
rahat sampai dia melihat Tuhan bergerak dalam kehidupan mereka yang 
membutuhkan Dia.

Pada tahun 1936, Smith Wigglesworth menubuatkan tentang apa 
yang sekarang kita kenal sebagai gerakan karismatik. Dia secara akurat 
meramalkan bahwa denominasi-denominasi garis-utama yang mapan 
akan mengalami kebangunan rohani dan karunia-karunia Roh dengan 
cara yang bahkan akan melampaui gerakan Pantekosta. Wigglesworth 
tidak sempat melihat pembaruan tersebut, tetapi sebagai seorang peng-
injil dan nabi dengan pelayanan kesembuhan yang luar biasa, dia memiliki 
pengaruh yang luar biasa pada gerakan pantekosta dan karismatik, dan 
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teladan serta pengaruhnya terhadap orang-orang percaya dirasakan 
sampai hari ini.

Tanpa kuasa Tuhan yang begitu nyata hadir dalam kehidupan dan 
pelayanannya, kita mungkin tidak membaca salinan khotbah-khotbah-
nya, karena pesan lisannya sering terputus-putus dan tidak sesuai dengan 
tata bahasa. Namun, permata sejati pengertian singkapan rohaninya ber-
sinar melaluinya karena pewahyuan yang dia terima melalui Roh Kudus. 
Hidupnya yang penuh pengabdian dan kepercayaan kepada Tuhan dan 
ketergantungannya pada Roh Kuduslah yang membawa kuasa Tuhan 
yang mengubah hidup ke dalam semua pesannya.

Saat Anda membaca buku ini, penting untuk diingat bahwa peker-
jaan Wigglesworth berlangsung selama beberapa dasawarsa, dari awal 
1900-an hingga 1940-an. Awal itu disampaikan sebagai pesan lisan dari-
pada pesan tertulis, dan perlu mempertahankan beberapa rasa dari ke-
bak tian gereja atau pertemuan doa. Beberapa pesannya adalah penda-
laman Alkitab yang dipimpin Wigglesworth di berbagai konferensi. 
Pada pertemuan-pertemuannya, dia sering berbicara dalam bahasa roh 
dan memberikan penafsiran, dan pesan-pesan ini telah dimasukkan juga. 
Karena gaya Wigglesworth yang unik, semua khotbah dan pendalaman 
Alkitab dalam buku ini telah diedit untuk lebih jelas, dan ungkapan kuno 
yang tidak biasa bagi pembaca modern telah diperbarui.

Sebagai penutup, kami berharap saat Anda membaca kata-kata 
Smith Wigglesworth ini, Anda akan benar-benar merasakan keper-
cayaan penuh dan imannya yang teguh kepada Tuhan dan mencamkan 
salah satu ucapan favoritnya: “Percaya saja!”
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S a T u

Zaman roh Kudus

I
ni adalah zaman Roh Kudus. Saya menemukan dalam kitab Galatia 
bahwa ada cara yang sangat diberkati untuk menerima Roh Kudus:

Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham 
sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima 
Roh yang telah dijanjikan itu.

—Galatia 3:14

Ketika kita memiliki sikap yang benar, iman menjadi sangat aktif. 
Tetapi iman tidak pernah bisa menjadi sangat aktif dalam kehidupan 
yang sudah mati. Ketika dosa keluar, ketika tubuh bersih, dan ketika 
hidup menjadi benar, maka Roh Kudus datang, dan iman memberikan 
buktinya. 
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Mengapa kita harus tinggal, atau menantikan, Roh Kudus? Meng-
apa kita harus bergumul dan berdoa dengan iman yang hidup agar di-
persiapkan? Di dalam kitab Yohanes, kita menemukan alasannya:

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi 
kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak 
akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan meng utus 
Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan 
dosa, kebenaran dan penghakiman.

—Yohanes 16:7-8

Menginsafkan dunia akan dosa, kebe-
naran dan penghakiman—itulah mengapa 
Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Anda. 
Per tama-tama, dosa Anda lenyap, dan Anda 
bisa melihat dengan jelas untuk berbicara 
ke pada orang lain. Tetapi Yesus tidak ingin 
Anda menunjukkan selum bar di mata orang 
lain sementara balok ada di mata Anda sen-
diri. (Lihat Matius 7:3-5.) Ketika dosa-dosa 
Anda sendiri lenyap, maka Roh Kudus akan 
menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, 
dan penghakiman.

Tempat dipenuhi dengan Roh Kudus ada lah satu-satunya tempat 
pekerjaan di mana orang percaya mengikat kuasa iblis. Iblis berpikir 
bah wa dia me miliki hak, dan dia akan memiliki waktu singkat untuk 
me nunjukkan hak itu sebagai Penguasa Dunia; tetapi dia tidak bisa 
men jadi Penguasa selama ada satu orang yang dipenuhi dengan Roh 
Kudus. Itulah alasan mengapa gereja akan terangkat sebelum Tribulasi.

Tempat dipenuhi 

dengan roh 

Kudus adalah 

satu-satunya 

tempat pekerjaan 

di mana orang 

percaya 

mengikat  

kuasa iblis.
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Z A m A N  R o H  K U D U S 

Nah, betapa beraninya Anda menolak datang ke tempat yang dipe-
nuhi dengan kehidupan dan kuasa Roh Kudus? Saya meminta Anda 
untuk berhenti, lalu berbaris.

Berhenti! Pikir! Bagaimana sikap hidup Anda? Apakah Anda haus? 
Apakah Anda rindu? Apakah Anda bersedia membayar harganya? Apa-
kah Anda bersedia kehilangan untuk memiliki? Apakah Anda bersedia 
membiarkan diri Anda mati agar Dia bisa hidup? Apakah Anda ingin 
memiliki kebenaran-Nya di dalam hati Anda, nurani Anda, dan seluruh 
diri Anda? Apakah Anda siap menerima luapan berkat Tuhan atas jiwa 
Anda?

Apakah Anda siap? “Untuk apa?” tanya Anda. Untuk diubah selama-
nya, untuk menerima Roh Kudus, untuk dipenuhi dengan kuasa ilahi 
selamanya. 

MeneriMa roH KuDuS

Jika Anda memercayai setengah dari yang Anda minta, Anda akan me-
nerima. Banyak orang tidak menerima Roh Kudus karena mereka terus-
menerus meminta dan tidak pernah percaya.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena se-
tiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, 
mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

—Matius 7:7-8

“Setiap orang yang meminta, menerima.” Orang yang meminta, 
menerima; orang yang mencari, menemukan. Pintu sedang dibukakan 
sekarang; itulah firman Tuhan saat ini. Alkitab tidak mengatakan, “Min-
talah dan kamu tidak akan menerima.” Percayalah bahwa meminta ber-


