
Oknum yang
Ilahi

Ron Kudus adalah anggota Trinitas, sederajat dengan Allah Bapa d ln Allah
Putra. Mulai dari Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita melihat Ro 1 Kudus
bekerja bersama-sama dengan anggota-anggota Trinitas lainnya di d, dam se-
jarah nanusia. Tetapi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan ]nanusia
memasu ki tahap baru setelah kenaikan Kristus ke sebelah kanan All; h Bapa
(Kisah Para Rasul 1: 1-9).

Dcngan pengetahuan kita yang terbatas, kita tidak dapat sept nuhnya
memahami konsepsi Trinitas, yaitu satu Allah, tetapi tiga Oknum ber be ja yang
bekerja dalam kesatuan dan kerjasama yang sempurna. Dalam Perjanjiai I Lama,
Allah Bapa bersabda melalui beberapa orang yang dipilih dengan pera ttaraan
Roh Kudus. Yesus, Allah Putra, Penjelmaan Allah, Allah menjadi IT anusia,
menyat rkan Allah Bapa kepada kita dalam pelayanan-Nya di dunia. All.ih. Roh
Kudus. .liberikan oleh Allah Bapa dan Putra untuk bekerja melalu tubuh
Kristus. yaitu gereja.

Dalarn pasal ini kita akan melihat bahwa Roh Kudus adalah Oknu 11 yang
ilahi, Oknum ketiga dalam Trinitas, yang layak kita hormati dan taat. Ialah
Oknum lahi yang ingin bekerja dalam hidup kita sehari-hari, serta men iadikan
kita ser .ipa dengan gambar Allah Putra dan memimpin kita untuk m elayani
Dia. Roh Kudus tidak pernah menarik perhatian kepada diri-Nya Sendir , selalu
mengarahkan perhatian kita kepada Juruselamat kita, Yesus Kristus. Su lahkah
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l1IJJ'$-iJ
saudara mengizinkan Oknum ilahi ini untuk berdiam dalam diri saudara?
Apakah Ia Penghibur. Sahabat dan Pembimbing saudara? Izinkan Ia berbicara
di dalam hati saudara sementara saudara mempelajari pelajaran ini.

ikhtisar pasal

Perhubungan Ilahi
Sifat-sifat Ilahi
Pernyataan Ilahi
Kecukupan Ilahi

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Memberikan bukti Alkitabiah mengenai keilahian Roh Kudus berdasarkan
perhubungan ilahi. sifat-sifat ilahi dan pernyataan ilahi .

• Menerapkan dalam hidup saudara sehari-hari keterlibatan keilahian Roh
Kudus seperti terlihat dalam kecukupan-Nya untuk setiap kebutuhan
manusia.
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kegiatan belajar

I. P\.· ajarilah pelajaran ini dengan cara yang diterangkan pada keg atan bela-
jar di pasal I. Bacalah uraian pasal, cari dan bacalah semua ayat yang
dl['erikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam uraian p isai.

2. ,,:~ jakanlah soal-soal untuk menguji diri dan bandingkan jawab, 11 saudara
dengan jawaban yang diberikan pada akhir buku ini.

uraian pasal

PERHUBUNGAN ILAHI

Tujuan I. Memilih suatu definisi tentang Ruh Kudus yang menya, akan per-
hubungan-Nya dengan AI/ah Bapa dan Putra, berdasarkar ayat-ayat
yang diberikan.

'\lasan apa yang dipakai untuk mempercayai keilahian Bapa < tau Allah
Putra dapat juga diterapkan pada Roh Kudus. Rasul Petrus mengatak ln dengan
pasti hahwa dosa melawan Roh Kudus adalah dosa melawan Allah (f .sah Para
Rasul 5:3-4). Dalam ayat ini ke-Tuhanan Roh Kudus dinyatakan der gan jelas.
Walaupun la Oknum yang berbeda, perhubungan Roh Kudus denga! I anggota-
angg- Ita Trinitas lainnya begitu erat sehingga la telah disebut, pada I, in waktu,
"Roh Bapamu" (Matius 10:20) dan "Roh Kristus" (Roma 8:9).

'\da banyak sekali bukti Alkitabiah yang menyatakan pada k II a bahwa
Roh Kudus berhubungan dengan Oknum Trinitas yang lain sebagai PI ibadi ilahi
yang herbeda pada tingkatan yang sama dengan Allah Bapa dan AI ah Putra,
dan Jalam persatuan yang sempurna dengan mereka. Marilah ki a melihat
bebe- .rpa bukti Alkitabiah.
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AllAH TIGA-DALAM-SATU

Rumus Baptisan Air

Yesus sendiri mengakui bahwa Roh Kudus itu sederajat ketika la
memberikan perintah ini kepada murid-murid-Nya:

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan bap-
tislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sam-
pai kepada akhir zaman (Matius 28: 19-20).

Sejak saat itu, banyak orang percaya telah mengikuti rumus ini dan telah
dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus - Trinitas Allah.
Perhatikanlah bahwa dalam perintah ini Yesus tidak menggunakan bentuk
jamak "dalam nama-nama." Inilah bukti yang lebih jauh lagi tentang persa-
tuan Trinitas.

Perhubungan ini jelas terlihat pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes
Pembaptis.

1 Bacalah Yohanes 1:25-34 dan Lukas 3: 15-16, 21-22 lalu jawablah pertanyaan-
pertanyaan ini.
a Dalam dua cara apakah Roh Kudus dihubungkan dengan baptisan Yesus?

b Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah Bapa juga berhubungan
dengan baptisan Yesus?
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Ucapan Berkat Rasuli

xalah satu ucapan berkat yang paling dikasihi dan paling sering dikutip
di gel da merupakan kesaksian lagi dari Alkitab tentang ke-Tuhanan R rh Kudus.
Ucapan ini terdapat di II Korintus 13:13 di mana rasul Paulus mengakhiri surat-
nya y.ing kedua kepada jemaat Korintus dengan kata-kata:

"Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan pers .ku-
tuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian."

\yat ini tidak hanya menghubungkan Roh Kudus dengan Allah Bapa dan
Putr, dalam nama, tetapi juga dalam pelayanan. Ketiga sifat yang Jiberikan
kepal! t tiga Oknum Trinitas dalam ayat ini dapat juga rnengingatkar kita ten-
tang .ura yang sangat berarti mereka masing-masing telah menyentuh hidup
kita. Kasih Allah Bapa yang tidak pernah pudar, yang sangat meng asihi kita
sehincua Ia memberikan Putra Tunggal-Nya untuk kita; kasih karunia yang
tidak pernah gagal dari Juruselamat kita Yesus Kristus, yang mati untuk kita
ketika kita masih berdosa; dan persahabatan yang berlangsung t erus dari
Sahabat ilahi kita, Roh Kudus. Bila kita menerima kasih, kasih km unia dan
persek ituan dari Trinitas Allah, kita memiliki semua yang kita butu hk an un-
tuk memelihara hidup rohani kita dan memelihara hubungan yang laya k dengan
Allah

ALLAH MENCAPAI SAYA!
ANUGERAH PERSEKUTUAN

iiiiiiiiiiiiii'- ~ii- iiiiiiiiii

Bukti dari Ayat-Ayat Lain

2 Bac.uah Kejadian I: 1-2 dan 26. Dalam cara-cara apakah RoI- Kudus
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa Penciptaan yang dicatat ayat-i.yat itu?
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Memben kesan apakah kataganti orang "kita" di ayat 26?

3 Bacalah Matius 1:18-19. Bagaimana Roh Kudus dihubungkan dengan
kelahiran Kristus?

4 Bacalah Yesaya 61:1-2 dan Lukas 4:14-21. Bagaimana Roh Kudus dihubung-
kan dengan pelayanan Kristus di dunia?

Jika saudara mempunyai konkordansi Alkitab, saudara akan diperkaya
secara rohani jikalau mencari lain ayat yang dengan jelas menghubungkan Roh
Kudus dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Susunlah ayat-ayat yang saudara
temukan dan tandailah setiap ayat.

5 Berdasarkan bukti Alkitab yang telah kita pertimbangkan, pilihlah pelengkap
yang terbaik untuk pernyataan ini: Rumus baptisan, ucapan berkat rasuli, kisah
Penciptaan dan kelahiran Tuhan Yesus adalah sebagian dari ayat-ayat penting
yang menyatakan pada kita bahwa Roh Kudus adalah:
a) Allah, dengan kuasa yang lebih besar dari Bapa atau Anak.
b) anggota Trinitas Allah, sebanding dengan Bapa dan Anak, dan dalam per-

satuan yang sempurna dengan Mereka.
c) Allah, dengan kuasa yang kurang dari Bapa atau Anak.
d) bukan Allah, tetapi kekuatan rohani yang digunakan Allah untuk melak-

sanakan kehendak-Nya.

SIFAT -SIFAT ILAHI

Tujuan 2. Menyediakan bagan tentang sifat-sifat Allah yang memberikan bukti
Alkitabiah tentang ke-Tuhanan Roh Kudus.

Bukti lain dari ke-Tuhan an Roh Kudus adalah bahwa la memiliki sifat-
sifat yang hanya dapat dimiliki Allah. Dalam pasal I kita memperkenalkan
beberapa sifat ilahi yang benar-benar dimiliki Roh Kudus. Di samping sifat-
sifat kepribadian Allah yang dijelaskan di sana, Alkitab juga mengajarkan
bahwa hanya Allah adalah sumber dan pemberi hidup. Sungguh menarik bahwa
beberapa ayat menghubungkan sifat-sifat pemberi hidup dengan Roh Kudus
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juga. Sebenarnya, salah satu gelar Roh Kudus adalah "Roh Kehidupan", Rasul
Paulu- mengatakan dengan tegas bahwa Roh membangkitkan Yesus ( ari kema-
tian (Roma 8: 11) dan Yesus menguatkannya dengan menyatakan bah, la Rohlah
yang memberi hidup (Yohanes 6:63). Dalam suratnya yang kedua kepa da jemaat
di Kormtus, rasul Paulus mengatakan, "Roh menghidupkan" (II Kor ntus 3:6).
Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus "telah dibunuh dalam kea iaan-Nya
sebag ai manusia, tetapi ... dibangkitkan oleh Roh" (I Petrus 3: I R)

6 Bacalah ayat-ayat di sebelah kanan dan cocokkanlah dengan perr yataan di
sebelah kiri yang diambil dari ayat itu untuk menyatakan sifat All ah.

a Kepribadian 1) Yohanes 4:24

Kekal
b) I Korintus 8:6

b 3) Kejadian 2:18; Yesaya 1:14; 558

c Trinitas 4) Yohanes 14:23-26
5) Mazmur 90: 1-2

d Roh 6) Mazmur 33:11; 102:26-28; Maleakhi 3:6

e Tidak berubah

f Satu Allah

Sekarang marilah kita melihat beberapa sifat Allah yang dimiliki Roh Kudus
bersama-sama dengan Allah Bapa dan Putra, sebagaimana dinyatakar Alkitab.

Ia Kudus

Nama pribadi yang sering dipakai di Alkitab untuk Oknum ketigi I Trinitas
adalah Roh Kudus. Karena hanya Allah sendiri yang memiliki sifat kesucian
atau kernurnian'yang mutlak, maka nama-Nya memperkuat ke- Tuhanan-Nya.
Rasul Paulus menekankan sifat kesucian yang mutlak ini ketika ia IT enyebut-
Nya" Roh kekudusan" (Roma 1:4). Beberapa sarjana Alkitab men; arankan
bahwa. ucapan "Kudus, kudus, kuduslah" di Yesaya 6:3 dan Wahyu 48 adalah
penga ~uan ke- Trinitasan Allah.

Ia Kekal

Dalam Ibrani 9: 14, Roh Kudus disebut Roh yang kekal. Kata kek. '11dalam
ayat ini adalah kata sama yang digunakan untuk menerangkan sifat kekal Allah
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Bapa dan Putra di ayat-ayat lain. Dibanding dengan Roh yang kekal ini, rasul
Paulus mengatakan bahwa semua hal lain yang nampak maupun tidak (yang
rupanya mencakup juga semua roh yang lain) telah diciptakan pada suatu waktu
(Kolose 1:15-16). Akan tetapi, Roh Kudus dinyatakan sudah ada dari kekal.
la tidak mempunyai awal dan akhir. Kemarin, sekarang dan selama-lamanya
Ia tetap ada. Sifat kekekalan-Nya menjadi bukti keilahian-Nya.

Ia Berdaulat

Dalam pasal I kita melihat bahwa satu unsur kepribadian Roh Kudus
adalah kehendak-Nya. Kehendak-Nya, yang sempurna, adalah suatu penya-
taan dari keilahian-Nya.

Yesus menyamakan Roh Kudus dengan angin, "yang bertiup ke mana ia
mau" (Yohanes 3:8). Karena hanya Allah yang dapat bertindak seperti yang
la mau, kita melihat bukti yang lebih jauh lagi tentang keilahian Roh. Dalam
I Korintus 12, Paulus menunjuk kepada sifat kedaulatan Roh Kudus dalam
pembicaraannya tentang karunia-karunia Roh. Ia menulis bahwa Roh Kudus
memberikan karunia-karunia Roh secara selektif: kepada seorang la
memberikan karunia Roh ini dan kepada yang lain karunia itu. Dengan demikian
Roh Kudus melaksanakan hak kedaulatan ilahi yang diterangkan Paulus dengan
jelas. "Ia memberikan tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki-
Nya" (l Korintus 12:11).

Kata berdaulat berarti "memiliki kuasa yang tertinggi". Tidak ada kuasa
yang melebihi kuasa Allah. Kedaulatan Roh Kudus adalah kuasa tertinggi yang
hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Kenyataan bahwa kita diciptakan dengan
kehendak dan kekuatan untuk memilih adalah sesuatu yang Ia putuskan un-
tuk laksanakan. Ia ingin agar kita menggunakan kehendak kita dalam mem-
buat pilihan untuk melayani-Nya daripada memaksa kita untuk melayani Dia.
Hanyalah karena kehendak-Nya yang berdaulat, maka kehendak kita dapat
berfungsi.

7 Bacalah Kisah Para Rasul 13:2 dan I Korintus 2:4; kemudian sempurnakan
pernyataan-pernyataan di bawah ini:
a Dalam Kisah Para Rasul 13:2, kehendak Roh Kudus yang berdaulat dinya-

takan dalam oo oo untuk nabi dan pengajar di An-

tiokhia dan dalam untuk Barnabas dan Saulus.
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b Dalam I Korintus 2:4, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Paulus kelihatan

lebih besar daripada ..

Ia Mahahadir

Pemazmur Daud menanyakan pada Allah, "Ke mana aku da pat pergi
menjauhi roh-Mu? ... Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; iika aku
mena: uh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau" Mazmur
139:7·1--).Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari Roh Kudus. Ia seti ap waktu
selalu hadir di mana-mana.

T idak ada roh lain yang dapat menuntut kemampuan ini. Bah (an Iblis
pun adalah makhluk ciptaan yang terbatas tempat dan waktu. Ia harus mengan-
dalkan malaikat berdosa lainnya untuk melakukan pekerjaan jahatnya ji dunia.

Tetapi Roh Allah yang ilahi tidak perlu mengandalkan organisas roh-roh
lain un: uk melaksanakan rencana penebusan Allah. Secara pribadi la hadir un-
tuk menginsafkan setiap orang berdosa (Yohanes 16:7-1 I) dan menghit ur setiap
orang percaya (Yohanes 16: 13; 14: 16-17). Ia diutus oleh Allah Bapa d ln Allah
Anak untuk tinggal dalam hati setiap orang percaya, dan untuk m ernenuhi
mereka dengan kuasa ilahi-Nya (Kisah Para Rasul 1:8). Dewasa ini ki ta hidup
dalam "hari-hari terakhir" yang disebut oleh nabi Yoel. Roh KUCllS telah
"dicurahkan" pada setiap orang percaya yang mau menerima-Nya. (LIl at Kisah
Para Rasul 2: 16-18.) Sudahkah saudara mengalami kehadiran ilahi Ra h Kudus
bekerja dalam hidup saudara?

Ia Mahatahu

Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Roh Kudus - Ia M ihatahu
(mengetahui segala sesuatu). Semua yang terjadi pada awal zaman dan sebelum-
nya pu 11 diketahui oleh Roh Kudus. Setiap hal yang terjadi di setiar: tempat
pada saat sekarang dan semua yang akan terjadi di masa datang diketa iui-Nya
dengan -empurna dan terperinci. Rasul Paulus menyatakan kernahatahuan Roh
Kudus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus:

Tetapi seperti ada tertulis, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mal a,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah tii f}-

bul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk
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mereka yang mengasihi Dia." Karena kepada kita Allah telah
menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan
di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri
manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian
pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri
Allah selain Roh Allah (I Korintus 2:9-11).

Ia Mahakuasa

Roh Kudus itu mahakuasa. Ia disebut "kuasa Allah yang Mahatinggi"
(Lukas 1:35). Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus adalah kekuatan Allah.
Kuasa-Nya tidak terbatas - "Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah"
(Markus 10:27).

Di seluruh Alkitab kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang
dipilih Allah - misalnya, Daud (I Samuel 16: 13) dan Mikha (Mikha 3:8); murid-
murid (Yohanes 20: 19-23); dan kepada semua orang yang akan menerima (Kisah
Para Rasul 1:8).

Dalam Zakharia 4:6 Firman Tuhan datang ke Zerubabel, "Bukan dengan
keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, Firman
Tuhan semesta alam." Ini dapat diuraikan "Bukan dengan keperkasaan
manusia dan bukan dengan kuasa manusia, melainkan dengan kuasa Roh-Ku,
bersabda Tuhan yang mahakuasa." Stanley M. Horton menekankan bahwa
"melainkan dengan roh-Ku" adalah prinsip pokok yang harus diingat oleh
semua orang yang bekerja sama dengan Tuhan (Horton, 1976, hal. 75). Ayat
ini menegaskan kemahakuasaan Roh Kudus.

BUKAN DENGAN
KEPERKASAAN
MANUSIA

MELAINKAN
DENGAN ROHKU
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8 Cocokkanlah setiap pernyataan (kanan) dengan keterangannya (kiri). Tulislah
nOITWIpilihan saudara di bagian yang kosong.

a Kemurnian yang mutlak

h

I) B( r daulat
2) \11hatahuTidak ada awal dan akhir; selama-lamanya la ada.
3) KI dus

Memiliki kuasa yang tertinggi di atas semua yang ada;4) vl ahakuasa
dapat berbuat sebagaimana yang dikehendaki-Nya. 5) Kl LaI

6) M rhahadirMengetahui segala sesuatu.

c

d

f

Hadir di setiap tempat.

Penuh kuasa.

9 Ba.ulah ayat-ayat di bawah ini yang memberikan bukti tentang keilahian
Allah -ebagaimana dinyatakan dalam Allah Bapa dan Anak. Kernu, han sem-
purna kanlah bagan dengan memberikan ayat-ayat yang membuk Ikan ke-
Tuhauan Roh Kudus menurut sifat-sifat keilahian-Nya.

_. -
Sifat ~ liat Allah Bapa Anak Roh 1<.1 du,

__ 0 ---
a Ku I h Mazmur 22:4 Krsah 3:14

Keluaran 19:12-25-- -
b Ke" ii Mazmur 90:2 Mikha 5:1

Mazmur 102:28 Yohanes 1: I

-- -
c Ke.i iulatan Ayub 42:2 Matius 18:20

I Petrus 3 :22_.
d Mal ahadir Mazmur 139:7-12 Matius 18:20

Efesus 1:22-23

-
e Mahatahu Mazmur 139:1-6 Yohanes 2:24-25

Kolose 2:2-3

-
f Mahakuasa Mazmur 139: 13-19 Lukas 7:11-17

Matius 19:26--



OKNUM YANG ILAHI 49

PERNYATAAN ILAHI

Tujuan 3. Berdasarkan II Petrus 1:20-21, menerangkan bagaimana kita dapat
menerima pernyataan-pernyataan pribadi yang ditulis dalam Alkitab
yang menyatakan ke- Tuhanan Roh Kudus.

Ke-Tuhan an Roh Kudus juga ditegaskan oleh pernyataan langsung dari
orang-orang di dalam Alkitab yang menyebut-Nya Allah. Tiga dari pernyataan
tersebut, yakni dari Simeon, Petrus, dan Rasul Paulus diberikan di sini.

Pernyataan Simeon

Dalam Injil Lukas ditulis bahwa Simeon adalah seorang yang saleh dan
benar yang tinggal di Yerusalem. Ia seorang Yahudi yang menantikan keda-
tangan Juruselamat. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus telah menegaskan
hal ini kepadanya:

Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang
benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh
Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh
Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu
Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus.
Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-Nya untuk
melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia
menyambut Anak itu dan menantang-Nya sambil memuji Allah,
katanya: "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam
damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah
melihat keselamatan yang daripada-Mu" (Lukas 2:25-30).

Di dalam bagian ini kemahatahuan Roh terlihat dalam pengungkapan-Nya
akan pikiran Allah yang dalam hal lain tidak akan diketahui oleh Simeon.
Menurut Petrus, nubuat ini, yang berasal dari Allah, disampaikan oleh kema-
hakuasaan Roh (II Petrus 1:20-21). Karena adanya persatuan dalam Trinitas,
apa yang dipergunakan bagi satu Oknum digunakan sama-sama pada semua
yang lain. Karena itu ke-Tuhanan Roh Kudus sekali lagi terbukti.
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Pernvataan Petrus

Heberapa orang percaya dalam gereja yang mula-mula menjual t anah atau
rumah mereka dan memberikan uangnya kepada para rasul untuk ( isalurkan
kepa ..LI orang-orang yang membutuhkannya (Kisah Para RasuI4:32-:'6). Di an-
tara 01ang-orang itu terdapat sepasang suami isteri, Ananias dan Safir L Mereka
juga menjual tanah mereka dan menahan sebagian dari uang yar g mereka
terima, tetapi mereka berpura-pura bahwa mereka telah memberikan sc mua hasil
penjualannya kepada gereja. Dengan pertolongan Roh Kudus rasul PI Irus men-
duga .ipa yang telah mereka lakukan.

10 Haca Kisah Para Rasul 5: 1-4 dan sempurnakan pernyataan-p .rnyataan
Pern - kepada Ananias.
a "/I, nanias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau Irendustai

b "Fngkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai .

Dalam ayat ini Petrus mengatakan bahwa mendustai Roh Kud JS adalah
sama dengan mendustai Allah.

Pernyataan Paulus

Dalarn kedua suratnya kepada jemaat di Korintus, rasul Paulus membuat
pernv ataan yang memberikan bukti yang lebih lanjut tentang ke-Tuh man Roh
Kudu, Pernyataan yang pertama diberikan di I Korintus 2:4-5, "Baik perka-
taank I, maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kal a hikmat
yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman
kamu langan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah."
Di srn. Paulus menyatakan ke-Tuhanan Roh Kudus, karena denga l Jelas ia
menyamakan kuasa Roh dengan kuasa Allah. Ia menambahkan buk i tentang
hal ini di I Korintus 3:16, "Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah »ai: Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kesimpulan di sini ial.ih bahwa
orang -orang percaya adalah bait Allah yang ditempati atau dihuni oleh Roh
Kudlh

Lagi dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus rnengatacan pada
mereka bahwa selubung, yang menghalangi orang-orang Israel men gerti Fir-
man Tuhan, dapat dilepaskan jika mereka berbalik kepada Tuhan. Kemudian
ia berkata sebagai berikut,
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"Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada
kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan
dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi
serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar"
(II Korintus 3: 17-18).

11 Bacalah II Petrus 1:20-21 dan berdasarkan ayat itu terangkan mengapa per-
nyataan Simeon, Petrus, dan Paulus dapat dianggap sebagai bukti yang lebih
lanjut tentang ke- Tuhanan Roh Kudus.

KECUKUPAN ILAHI

Tujuan 4. Memilih kata-kata tertentu yang menerangkan cara bagaimana Roh
Kudus sanggup mencukupi kebutuhan kita.

Ketika kita berkembang dalam pengertian rohani, pentinglah untuk kita
meneliti bukti Alkitabiah yang menyatakan ke-Tuhanan Roh Kudus, bersama
sifat-sifat ilahi dan tempat-Nya dalam Trinitas. Tanpa pengetahuan sedemikian
kita tidak dapat menerima manfaat sepenuhnya dari pelayanan-Nya kepada kita
hari demi hari. Ataupun kita tidak dapat memberikan tempat kemuliaan dan
kehormatan yang selayaknya pada Dia. Sering kita kehilangan hal-hal penting
dalam kehidupan karena kita kekurangan pengetahuan. Tuhan bersabda melalui
nabi Hosea, "Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah" (Hosea 4:6).
"Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini" (Hosea 4: 1). Kecuali kita tahu
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siapakah Roh Kudus dan apa yang dapat Ia lakukan untuk kita, dan untuk
semua manusia, kita tidak dapat menerima manfaat sepenuhnya d, iri kecu-
kupan-Nya yang ilahi.

Banyak hal yang telah kita pelajari tentang ke-Tuhanan Roh Kudus mem-
punyai penerapan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Keingiian atau
kekuatan-Nya untuk memenuhi kebutuhan kita tidak kurang. Sebab Ia adalah
Allah, Roh Kudus dapat mencukupi semua kebutuhan kita. Marilah kit I melihat
beberapa cara Ia bekerja dalam hidup kita. Di sini kita akan merin ~kasnya,
karena akan diperkembangkan dengan lebih jelas pada pasal-pasal selanjutnya.
Tujuan kita untuk pelajaran ini adalah menggambarkan dengan SI -derhana
bahwa oleh karena Roh Kudus adalah salah satu Oknum dalam Tr nitas, Ia
mempunyai kecukupan untuk menyediakan apa yang kita butuhkai

Ia Memberi Kehidupan Rohani

Ketika datang kepada Yesus, Nikodemus berharap akan belajar I ada-Nya
sebagai seorang guru yang diutus Allah. Nikodemus terkejut ketil a Yesus
berkata bahwa ia harus dilahirkan kembali. Yesus melanjutkan, "Jik: seorang
tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam keraja 10 Allah.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahii kan dari
Roh adalah Roh."

Dilahirkan dari Roh berarti menerima hidup Allah. Tanpa hidup rohani;
saudara tidak pernah dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepal la Allah.

Paulus memberitahukan pada jemaat di Roma tentang pergumular nya yang
sia-sia -ebelum "Roh Kehidupan" diizinkan membebaskan dia dari hu) um dosa
dan kematian. Pengakuannya tidak asing lagi bagi kita sebab pengal irnannya
adalah pengalaman kita:

Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebe-gai
manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ida
di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bu-can
apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat,
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, y mg
aku perbuat (Roma 7: 18-19).

12 Pemecahan masalah ini terdapat di Roma 8:5-9. Bacalah ayat-ayi u ini dan
gunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pernyataan di bawah ini BENAR
atau SALAH. Lingkarilah huruf yang menyatakan pernyataan yang BENAR.
a Jika kita mengizinkan Roh Kudus memberikan hidup rohani kep ada kita,

maka kita akan menginginkan hal-hal yang Ia inginkan.
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b Jika kita hidup menurut sifat kita sendiri, tanpa pertolongan Roh Kudus
yang memberi hidup, maka kebanyakan kali kita akan dapat mengendalikan
keinginan jahat kita.

c Ketika Roh memberikan hidup rohani pada kita dan mengawasi pikiran kita,
Ia juga memberikan ketenteraman pikiran pada kita.

d Tanpa pertolongan Roh Kudus tidaklah mungkin hidup berkenan pada Allah.
e Ketika Roh memberikan hidup rohani pada kita, sebenarnya Ia berdiam di

dalam kita dan menguasai hidup kita, sambil membebaskan kita dari semua
tanggung jawab hidup rohani.

13 Di sini terdapat ayat-ayat yang telah kita pelajari pada awal pasal ini: Kisah
Para Rasul 17:24-25; Roma 8: I I; Yohanes 6:63; II Korintus 3:6; I Petrus 3: 18.
Apakah arti ayat-ayat tersebut ketika saudara menerapkannya pada kebutuhan
pribadi saudara?

Ia Membantu Perkembangan Kekudusan

Alkitab mengatakan, "Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Tuhan" (Ibrani 12: 14). Kita baru saja membaca di Roma 8:5-9 bahwa bila kita
menyerahkan hidup kita kepada penguasaan Roh Kudus kita dapat tetap hidup
rohani dan hidup tulus di hadapan Allah. Melalui kuasa Roh yang mendiami
kita, maka kita dapat menaati permintaan Alkitab untuk "menjadi kudus di
dalam seluruh hidup kita" (I Petrus I: 14-15). Dalam Roma 6:22 Paulus mengu-
raikan tanggung jawab orang-orang yang baru percaya. Setelah dilepaskan dari
dosa ia harus menjadi hamba Allah. Satu keuntungan dari penghambaan ini
ialah kekudusan. Rasul Paulus mengatakan bahwa bagian kita dalam proses
ini ialah bekerja sama dengan Roh, menguduskan diri kita dari semua yang
akan mencemarkan kehidupan rohani kita (bandingkan Roma 8:5-1 I dengan
II Korintus 7: I dan Efesus 4:22-24). Bila kita gagal di dalam kewajiban rohani
kita (lihat Roma 8:12-14), yaitu hidup dalam Roh (Galatia 5:25), kita dihajar
untuk suatu tujuan utama, " ... supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-
Nya" (Ibrani 12: 10). Dengan Roh menguasai hidup kita, kita akan tumbuh
dalam kekudusan.
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14 B rcalah kembali Roma 8:5-17. Ayat Alkuab ini memberikan pada ,it,! kunci
unt u] hidup sebagai orang Krivten yang berhasil. Kunci apakah it'l!

Ia Memberi Kuasa

~,:tika saudara menyerahkan penguasaan kehidupan saudara p.ula Roh
Kudu- la memberikan saudara kuasa untuk:

I. Bersaksi (Kisah Para Rasul 1:8)
, Menjadi pemenang (I Yohanes 5 :4-5)
I Pelayanan (I Korint us 12:4-11)
CI Menguji roh-roh dan mengalahkannya (I Yohanes 4: 1-4)

Mengatasi ketakutan, kecemasan, dan pencobaan (II Time tius
1:7; II Korintus 6:4-10).

~. irena kuasa Roh Kudus, saudara tidak perlu hidup sebagai hall ba keta-
kutan [a memberi saudara keberanian yang kudus untuk menghadapi I eganasan
hidup dan la memberi saudara kuasa melawan kejahatan. Mengetah ui bahwa
oknurr yang bersarna dengan saudara ialah "kuasa Allah yang Ma iaringgi"
(Lukr : I :35) akan memberi saudara kemauan untuk menolak kejar atan dan
keyak man untuk mempercayai kemenangan di atas serangan si jahat ,Y akobus
4:7; I Yohanes 4:4). Saudara dapat memiliki kedamaian dan keaman 111 dalam
setiap situasi yang saudara hadapi, sebab saudara tahu bahwa R( h Kudus
dikin 11 oleh Yesus untuk menjadi pelindung dan penolong saudara Yohanes
14:25 ~7).
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15 (Pilihlah jawaban yang terbaik). Menurut ayat-ayat di atas, kita menyim-
pulkan bahwa adalah mungkin untuk hidup suatu kehidupan Kristiani yang
berkemenangan tanpa ketakutan sebab:
a) semua orang Kristen dijanjikan kebebasan dari serangan roh jahat.
b) orang-orang percaya mengetahui bahwa roh-roh jahat sama sekali tidak

berdaya.
c) kuasa Roh Kudus tidak terbatas dan melalui iman akan kuasa-Nya orang

percaya dapat mengatasi ketakutan dan hidup dengan kemenangan.

Memberikan Persahabatan

Ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, murid-murid-Nya mem-
punyai persahabatan yang dekat dengan-Nya. Tetapi hubungan ini dimaksudkan
untuk sementara saja, karena akan berakhir 1) setelah murid-murid mengetahui
pelajaran-pelajaran dalam tugas pemuridan dan disiapkan untuk melanjutkan
pelayanan-Nya dan 2) setelah pekerjaan penebusan-Nya selesai. Ketika Yesus
semakin dekat akhir pelayanan, Ia mengetahui bahwa murid-murid-Nya ber-
sandar sepenuhnya pada kehadiran-Nya. Ia mengetahui bahwa mereka akan
merasa seperti anak yatim piatu tanpa Dia. Untuk mempersiapkan mereka bagi
kepergian-Nya, yaitu agar mengisi kekosongan yang akan terjadi, Ia meminta
kepada Allah Bapa untuk mengutus Roh Kudus agar menggantikan Dia:

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu
seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lama-
nya (Yohanes 14:16). 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 pegi, Aku akan mengutus Dia kepadamu (Yohanes
16: 7) .

Sebab Allah telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk berdiam dalam hati
kita, menjadi Penasihat dan Pembimbing, kita tidak perlu merasa kesepian.
Roh Kudus yang mahahadir, dapat menjadi sahabat setiap orang percaya di
dunia pada waktu yang sama. Sifat Allah ini memungkinkan Ia bersama dengan
saya sewaktu saya menulis dan bersama-sama dengan saudara sewaktu saudara
mempelajari pelajaran ini. Ia selalu hadir untuk mengajar kita, mendorong dan
menjadi sahabat kita dalam setiap situasi. Yesus hanya dapat berada di satu
tempat dan waktu, sedangkan Roh Kudus hadir di mana-mana. Tidaklah
mengherankan Yesus berkata bahwa la pergi demi kebaikan para pengikut-Nya.
Selama Ia sendiri tidak ada Penasihat itu hidup di dalam diri kita masing-masing
untuk memberikan persahabatan yang seakrab mungkin (I Korintus 3: 16).
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16 Sempurnakan setiap kalimat di bawah ini dengan salah 'satu ~ata ini:
mahakuasa mahatahu kehidupan
mahahadir kebenaran
a Roh Kudus dapat memberikan hidup rohani pada saya sebab Ia a dalah Roh

b Saya dapat menjadi kudus sewaktu Roh Kudus menguasai kehidupan saya
dan memberikan pada saya Allah.

c Saya dapat menerima kuasa rohani untuk kehidupan dan kesak si an Kristen
se bab Roh Kudus .

d Sebab Ia , Roh Kudus adalah sahabat saya yans: tetap.

Oleh karena saudara telah mempelajari ke- Tuhanan Roh Kudus dan
mengetahui bahwa Ia ingin menjadi sahabat dan Pembimbing saudara, tanyakan
pertanyaan-pertanyaan ini pada diri saudara sendiri: Sudahkah saya
mengizinkan Roh Allah memberikan hidup rohani melalui iman pada pengor-
banan Kristus untuk saya? Apakah Ia bekerja dalam hidup saya untu): menyem-
purnakan kekudusan dalam diri saya, menjadikan saya serupa dengan gambar
Krisi us? Apakah kuasa Roh Kudus bekerja melalui kehidupan saya setiap hari?
Apakah Ia selalu hadir dalam hidup saya untuk memberi saya ketena ngan kebi-
jaksanaan dan kekuasaan ilahi? Saya berharap saudara telah menja wab "ya"
untuk semua pertanyaan di atas. Sambutlah Dia dalam hidup sa idara dan
biarkanlah Dia memakai saudara dengan kuasa-Nya yang ilahi.
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soal-soal untuk menguji diri

BENAR - SALAH. Jika pernyataan ini BENAR tulislah B di tempat yang
disediakan dan S bila SALAH.

.... 1 Kita menyebut Roh Kudus sebagai Oknum Ketiga dari Trinitas sebab
tingkatan-Nya lebih rendah dari Allah Bapa dan Putra.

2 Kata Trinitas menunjukkan tiga Oknum dalam satu Allah dengan kesa-
tuan yang sempurna dan sederajat.

3 Salah satu cara kita mengetahui Roh Kudus itu ilahi ialah karena ia
memiiki sifat-sifat ke-Tuhanan.

4 Mahatahu menunjuk kekuasaan Roh Kudus untuk melakukan semua
ini.

5 Pada saat ini kuasa Roh Kudus telah dicurahkan pada beberapa orang
yang terpilih untuk waktu yang pendek.

6 Yesus sendiri dikuasai oleh Roh Kudus pada masa pelayanan-Nya di
dunia.

7 Ada banyak petunjuk di Alkitab yang menghubungkan Roh Kudus
dengan Allah Bapa dan Allah Putra.

8 Keterlibatan Roh Kudus di dalam hidup manusia mulai setelah
kebangkitan Kristus.

9 Baptisan Tuhan Yesus memberikan suatu contoh tentang kesatuan sem-
purna dalam Trinitas.

10 Kenyataan bahwa Roh Kudus memberi kehidupan rohani adalah suatu
bukti dari ke-Tuhanan-Nya.

11 Roh Kudus terbatas pada satu tempat dan satu waktu.

12 Nama Roh Kudus menyatakan salah satu sifat-Nya yang ilahi.
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13 MEMILIH. Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang dapat dimiliki oleh
Roh Kudus.
a) Kekal
b) Penjelmaan
c) Berdaulat
d) Terbatas
e) Tidak berubah
f) Kudus

g) Mahakuasa
h) Mahahadir
i) Mahatahu
j) Bersifat seperti malaikat
k) Pemberi hidup

JAW-\BLAH DENGAN SINGKAT

14 Dalam cara apakah rumus baptisan air dan ucapan syu «ur rasuli
merr berikan bukti dari ke-Tuhanan Roh Kudus?

15 Bagaimana saudara mendapat manfaat dari pengetahuan bahwa Roh Kudus
adalah Oknum yang ilahi?
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Jawaban saudara antara lain:
a Roma 1:4.
b Ibrani 9: 14.
c Yohanes 3:8; I Korintus 2:4; Kisah Para Rasul 10:38.
d Mazmur 139:7-9; Yohanes 16:7-13; Yohanes 14:16-17.
e I Korintus 2:9-11.
flukas 1:35; Kisah Para Rasul 1:8; Zakharia 4:6.

1 a Yohanes Pembaptis mengatakan pada orang banyak, "Aku membaptis
kamu dengan air," tetapi ia mengatakan bahwa Yesus akan membaptis
mereka "dengan Roh Kudus dan dengan api." Kedua, ayat 22 mengata-
kan bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati.

b Lukas 3:22: Suara Allah Bapa terdengar dari langit, mengatakan,
"Engkaulah Anak yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan."

10 a Roh Kudus.
bAlIah.

2 Ia terlihat siap untuk bertindak pada permulaan Penciptaan. Ayat 26
menunjuk bentuk kejamakan dalam Trinitas. Secara tidak langsung dinyata-
kan bahwa Roh Kudus terlibat secara aktif dalam Penciptaan.

11 II Petrus I :20-21 menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan ini diilhamkan
oleh Allah dan bukanlah hasil akal manusia. Ayat ini juga menunjukkan
kesamaan antara Allah dan Roh Kudus dalam memulai dan memberi
kemampuan untuk bernubuat. Dengan demikian ke-Tuhanan Roh Kudus
dinyatakan secara tidak langsung.

3 Yesus dikandung oleh Maria dengan kuasa Roh Kudus.

12 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Benar.
eSaiah.

4 Seperti yang dinubuatkan Yesaya, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam
kuasa pengurapan supaya Ia dapat memenuhi pelayanan yang Allah Bapa
tugaskan kepada-Nya.
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13 Jalil aban saudara: Saya akan menjawab: Oleh karena kuasa ilahi Roh Allah
itulah saya dapat memiliki hidup kekal dan dibebaskan dari perr ambaan
do-,a.

5 bj .mggota dari Trinitas Allah, sama sebanding dengan Allah Bapa dan
Anak, dan dalam kesatuan yang sempurna dengan mereka.

14 Kunci jawaban itu terdapat di ayat 13: Melalui Roh Kudus ki a harus
mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kemudian kita akan hidup rohani.

6 a ',) Kejadian 2: 18; Yesaya 1: 14; 55:8. (Ingatlah unsur-unsur kep 'ibadian
yang diberikan pada pasal 1).

b 5) Mazmur 40: 1-2
c 4) Yohanes 14:23-26
d 1)Yohanes4:24.
e 11) Mazmur 33:11; 102:25-27; Maleakhi 3:6.
f 2) I Korintus 8:6.

15 c) Kuasa Roh Kudus tidak terbatas.

7 a perintah, panggilan (atau tugas ilahi).
b hikmat manusia.

16 a Kehidupan
b Kebenaran
c vlahakuasa.
d vlahahadir.

8 a ~) Kudus.
b ,,) Kekal.
c I) Berdaulat.
d ~) Mahatahu.
e li) Mahahadir.
f 4) Mahakuasa.
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