
Roh Kudus

Para murid tahu bahwa Yesus akan pergi. Ia telah mem-
beritahukannya kepada mereka. Pada mulanya kedengaran-
nya bukan sebagai berita gembira dan hati mereka sedih.
Mereka mengasihi Yesus; mereka telah hidup tiga tahun ber-
sama .y esus. Bagaimana mereka dapat hidup tanpa Dia?

Yesus mengetahui isi hati mereka dan Ia meyakinkan me-
reka bahwa paling baik bagi mereka kalau Ia kembali kepada
Bapa-Nya di surga. Bapa-Nya akan mengutus Roh Kudus
(anggota Trinitas yang disebut dalam pelajaran 2) dan me-
reka tidak pernah akan ditinggalkan sendirian lagi.

Roh Allah tidak akan ada di satu negara saja atau mela-
yani satu suku bangsa saja - melainkan akan ada di seluruh
dunia. Pada hari Pentakosta Petrus berbicara di depan orang
banyak yang setidak-tidaknya mewakili 15 kelompok bahasa.
Kisah Para Rasul 2:16,17 memberitahukan apa yang dikata-
kannya, "Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan
nabi YoeI. Akan tetapi pada hari-hari terakhir - demikian-
lah Firman Allah - bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku
ke atas semua manusia."
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Dalam Pelajaran 6 kita belajar tentang keselamatan. Tahu-
kah saudara bahwa kita dibawa kepada keselamatan me-
lalui pekerjaan Roh Kudus? Marilah kita belajar tentang
Roh Kudus dan pekerjaan-Nya di dalam kita.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Oknum Roh Kudus
Pekerjaan Roh Kudus

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menguraikan oknum Roh Kudus.

• Menerangkan pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan.

• Mengerti pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara.

67



68 Intisari Pelajaran Alkitab

OKNUM ROH KUDUS

Tujuan 1. Menguraikan siapa Roh Kudus dan sebutkan se-
dikit-dikitnya lima sifat-Nya.

Roh Kudus adalah Allah. Dialah Oknum ketiga dalam
Keallahan, yang disebut Trinitas Kudus. Sama seperti Sang
Bapa dan Sang Anak, Ia juga mempunyai beberapa nama
lain. Antara lain, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kebenaran,
Penghiburan. Matius 28:19 menyebutkan ketiga Oknum
itu, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan bap-
tislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus."

Roh Kudus adalah sama dengan Allah Bapa. Ia kekal,
mahakuasa, mahatahu, dan hadir di mana-mana. Ia bekerja
sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, dan ada bersama
mereka pada saat penciptaan. Marilah kita melihat beberapa
ayat yang menceritakan tentang Roh Kudus.

"Oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya
sendirikepada Allah sebagaipersembahan yang tak bercacat"
(Ibrani 9:14).

"Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang ter-
sembunyi dalam diri Allah" (I Korintus 2:10).

"Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Yang Maha-
kuasa membuat aku hidup" (Ayub 33:4).

Roh Kudus menuntun nabi-nabi dan imam-imam dalam
Perjanjian Lama. Ia menolong wanita dan pria untuk mela-
yani Tuhan. Mengenai Yusuf yang dijual sebagai budak ke
Mesir dikatakan, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti
ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" (Kejadian
41:38).
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Roh Kudus adalah Oknum ke dari

.. Ia bekerja sama dengan

............................... dan dan telah

berada di dunia sejak ..

2 Bacalah ayat-ayat berikut ini. Di sampingnya tuliskan
sifat atau ciri Roh Kudus yang disebutkan dalam ayat
tersebut.

a Roma,15:13 ..

b Ibrani 10:15 ..

c I Petrus 4:14 .

d I Yohanes5:6 ..

e Yohanes 14:26 ..

PEKERJAAN ROH KUDUS

Tujuan 2. Mengenali enam fungsi Roh Kudus yang disebut
dalam Alkitab.

Roh Kudus memainkan peranan penting dalam keselamat-
an kita. Ia menunjukkan kepada kita betapa buruknya dosa
kita dan menolong kita menerima Yesus sebagai Juruselamat
kita. Ia mengubah hidup kita.
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Dan kalau Ia (Roh Kudus) datang, Ia akan menginsafkan
dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman (Yohanes
16:8).

Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat
masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan
dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari
Roh, adalah roh" (Yohanes 3:5-6).

Roh Kudus berdiam dalam setiap orang percaya. Ia ma-
suk ke dalam hati ketika seorang bertobat. "Karena kamu
adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke
dalam hati kita, yang berseru, 'ya Abba, ya Bapa'" (Galatia
4:6). Roma 8:9 mengatakan lebih lanjut, "Jika orang tidak
memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Jika kita
termasuk dalam keluarga Allah, Roh-Nya akan berdiam di
dalam kita.

Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang mem-
buat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima
Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu
kita berseru, "ya Abba, ya Bapa!" (Roma 8:15,16).

Kita telah berbicara tentang hal didiami Roh Kudus dan
kita boleh juga memperoleh kepenuhan Roh Kudus yang
terjadi setelah pertobatan. Kadang-kadang ini disebut
Baptisan Roh Kudus. 'I'idak setiap orang percaya dibaptis
dalam Roh Kudus, tetapi itu suatu pengalaman yang di-
inginkan Tuhan bagi semua anak-Nya.

Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan Allah dan mene-
rima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan-
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Nya apa yang kamu lihat dan dengar di sini" (Kisah Para
RasuI2:33).

Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendak-
lah kamu masing-masingmemberi dirimu dibaptis dalam
nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka
kamu akan menerima karunia Roh Kudus" (Kisah Para
RasuI2:38).

Roh Kudus adalah Penghibur kita, Penolong kita. Ia
mengajar, memberi kita kasih dan persekutuan, dan menun-
tun kita dalam kebenaran. Ia mempunyai buah bagi kita
seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan.
penguasaan diri (Galatia 5:22), dan karunia-karunia rohaniah
untuk melayani Tuhan dan sesama kita (I Korintus 12:4-7).

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Lingkarilah huruf di depan kalimat-kalimat berikut
yang BENAR.
a Roh Kudus hadir dalam setiap orang percaya.
b Roh Kudus memimpin kita menuju keselamatan.
c Pertobatan adalah sama dengan baptisan Roh Kudus.
d Roh Kudus yang menyatakan bahwa kita adalah

anak-anak Allah.
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4 Bacalah ayat-ayat di sebelah kiri. Tuliskan di depan
setiap ayat itu nomor pekerjaan Roh Kudus yang ter-
cantum di sebelah kanan, yang disebutkan dalam ayat
itu.

· a Yesaya 11:2

· b Yehezkiel36:27

· c Yoe12:28

· d Lukas 12:12

· eMikha 3:8

· f Yohanes 16:13

1) Memberi kuasa
2) Mengajar
3) Menyatakan kebenaran
4) Memberikan hikmat.

pengertian dan kepan-
daian.

5) Memberi nubuat, mimpi
dan penglihatan.

6) Membuat saudara menu-
rut semua hukum Allah.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 ketiga,
Trinitas,
Bapa,
Anak,
penciptaan.

3 a Benar.
b Benar.
c Salah.
d Benar.

2 a Kuasa.
b Bersaksi.
c Mulia.
d Kebenaran.
e Penghibur.

4 a 4) Memberikan hikmat, pengertian dan kepandaian.
b 6) Membuat saudara menurut semua hukum Allah.
c 5) Memberikan nubuat, mimpi dan penglihatan.
d 2) Mengajar.
e 1) Memberi kuasa.
f 3) Menyatakan kebenaran.


