
Roh
Yang Berkomunikasi

Sejak Penciptaan, Allah telah berhubungan dengan urnat-Ny a dalam
bermacam-macam cara. Dalam Perjanjian Lama Ia berbicara mel ilui Roh
Kudu-, kepada para nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada ur iat-Nya.
Beberapa nabi dan orang-orang lain yang dipilih Allah menuliskan P' -san-Nya
sehingga hal ini dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi lai! nya.

1 esus adalah Firman Allah yang Hidup, diurapi Roh Kudus. 13 datang
untuk menunjukkan kepada kita seperti apakah Allah itu. Kitab-kitab 1njil men-
catat pengajaran-Nya dan keterangan dari pelayanan-Nya di dunia. Fin r an yang
tertuh- itu datang dari orang-orang yang berjalan dan berbicara den: ;all-Nya,
dan mereka menulis melalui ilham Roh Kudus.

Setelah Yesus naik ke surga, para rasul melanjutkan penyampaian pesan
Allah Beberapa di antara mereka diilhami oleh Roh Kudus untuk me nuliskan
pesan pesan itu, memberikan kepada kita kanon Kitab yang Kudus itil. Dalam
keseluruhan komunikasi ini, Allah telah bekerja melalui Roh Kud lS untuk
menyampaikan Firman-Nya kepada manusia sehingga mereka akan nil ngetahui
dan menaati-Nya.

Dalam pelajaran ini kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus d alam hal
membawa pada kita Firman yang tertulis, dalam pengurapan Firman ,(ehidup-
an, dan membuat kita sebagai surat-surat kiriman yang hidup. Sek irang ini
Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan Allah melalui saudara dan ~aya, dan
kita bertanggung jawab melanjutkannya kepada orang lain.
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ikhtisar pasal

Firman yang Tertulis
Firman yang Hidup
Surat Kiriman yang Hidup

tujuan pasal

Setelah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Menegaskan istilah-istilah pengungkapan, pengilhamana, dan penerangan
sebagaimana kata-kata ini berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus.

• Menerangkan cara-cara kita dapat mengetahui Alkitab adalah Firman yang
diilhami Roh Allah.

• Melukiskan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus.

• Menunjukkan pengertian tentang pentingnya menjadi Surat kiriman yang
hidup dengan mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui saudara.
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kegiatan belajar

i. Pelajarilah pelajaran ini dengan cara yang diterangkan pada kegia an bela-
jar Ji pasai i. Bacalah isi pelajaran, cari dan bacalah semua a {at yang
diberikan dan jawaban pertanyaan-pertanyaan daiam uraian pas il.

2. Kenakan soal-soal untuk menguji diri dan cocokkanlah jawaban saudara.

uraian pasal

FIRMA"J YANG TERTULIS

Tulisan Dibutuhkan

Tujuar i. Membedakan antara contoh-contoh pengungkapan, peng ihuman
dan penerangan.

Pe-an Allah kepada manusia adalah soal hidup dan mati. Pemazm Ir Daud
mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jan zan ber-
dosa tu nadap Engkau" (Mazmur li9: II).

Ke r nduan Allah untuk mengkomunikasikan pesan-Nya kepada manusia
sangat dijelaskan oieh penulis-penulis Perjanjian Lama. Kata-kata' 'Berfir-
manlaf <\llah" atau kata yang sama digunakan lebih dari 3800 kali. Dengan
mendengarkan Firman Allah dan bertindak berdasarkan apa yang kit" dengar
itulah yang menyelamatkan kita dari kematian kekal.

PCItama kali Allah memberikan Sepuluh Hukum Allah kepada \ lusa, Ia
sendiri \ ang menulisnya:

,. \ lusa ... turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dala m
tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya; bertulis sebela 1-

menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ial.ih
tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu" (Keluaran 32:i5-i6).
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Musa memecah loh-loh batu itu ketika ia melihat dosa umatnya. Untuk
kedua kalinya Allah memberikan Sepuluh Hukum kepada Musa dengan perin-
tah ini, "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah
Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel" (Keluaran 34:27). Ayat
28 mengatakan bahwa "ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjan-
jian, yakni Kesepuluh Firman."

Mengapa komunikasi tertulis lebih baik daripada yang lisan? Sebab pesan
lisan dari orang ke orang yang lain biasanya berubah setiap kali diteruskan.

Suatu permainan berbisik menggambarkan hal di atas. Para pemain duduk
dalam satu lingkaran. Pesan ditulis pada secarik kertas dan ditahan oleh orang
pertama. Kemudian dibisikkan dari satu orang ke orang yang ada di sebelahnya
sampai seluruh peserta mendengarnya. Pada waktu orang terakhir membisik-
kan kalimat itu kepada orang pertama pesan itu hampir tidak dapat dikenal
seperti kalimat yang tertulis tadi.

Jika pesan tertulis itu sendiri telah diedarkan kepada semua peserta, maka
setiap peserta sudah seharusnya menerima kalimat itu dalam bentuk aslinya.
Orang terakhir seharusnya menerima pesan yang sama seperti orang pertama.

Pesan Allah kepada manusia harus diterima dengan tepat seperti yang
diberikan Allah. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengubahnya, meskipun
perubahan itu kecil. Inilah sebabnya perlu Roh Kudus memberikan kita Fir-
man Allah yang lengkap dan tanpa kesalahan dalam bentuk tulisan. Perkataan
Allah harus ditulis supaya tidak akan berubah ketika disampaikan dari orang
ke orang yang lain. Perkataan itu harus lengkap sehingga tidak seorang pun
perlu menambah atau mengurangi dari kata-kata itu untuk kepentingannya sen-
diri, dan itu harus tanpa kesalahan. Walaupun Alkitab tidak membicarakan
setiap aspek keadaan kita sekarang dan masa depan kita dengan lengkap, Allah
telah menyatakan apa yang Ia ingin kita ketahui tentang keselamatan,
pemeliharaan kehidupan rohani, tanggung jawab kita pada-Nya dan sesama
manusia serta masa depan orang berdosa dan orang suci. Alkitab dapat diang-
gap sebagai kaidah kita yang sangat memadai untuk iman dan kelakuan kita.
Alkitab adalah pengungkapan sepenuhnya yang Allah maksud untuk dikomu-
nikasikan kepada kita dan seluruhnya dapat dipercaya. Karena hal-hal ini kita
dapat mempercayainya tanpa ragu-ragu atau secara mutlak.
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BIla Allah ingin berkomunikasi dengan umat-nya, Ia melakukannya dengan
perantaraan Roh Kudus. Ada tiga cara Roh Kudus berkomunikasi dengan umat-
Nya; Jengan pengungkapan, ilham, dan oleh penerangan.

1, Pengungkapan adalah menyatakan atau memberitahu sesu itu yang
sebelumnya tidak diketahui. Ketika Roh Kudus berbicara kepada seseorang
secara langsung dan memberitahukan sesuatu kepadanya yang tid lk dapat
diketahuinya dengan cara lain, ini adalah pengungkapan.

2 llham terjadi ketika Roh Kudus bekerja dalam pikiran atau em rsi orang
untuk mengungkapkan pikiran Allah. Ketika Roh Kudus menggunakai I penulis-
penul.s Alkitab untuk mencatat kebenaran tanpa membuat kesalaha n, itulah
ilham, Kebenaran ini dapat menjadi hal yang sudah mereka ketahui al au dapat
terjadi oleh J'engungkapan dari Roh Kudus (II Timotius 3: 16).

Para pemimpin dan sarjana Kristen sering menunjuk pada ilham paripur-
na Alk itab. Paripurna berarti penuh lengkap. Dengan demikian, ilham J .aripuma
berarti bahwa Alkitab, dalam segalanya, diilhami oleh Roh Kudus,

Ilham kata demi kata dari Alkitab sering juga disebut. Hal ini dia ubi! dari
ayat -a Iat yang mengajar kita bahwa kebenaran rohani dinyatakan dal am kata-
kata rohani (I Korintus 2:13). Ilham kata demi kata berarti tidak hanya
pemikiran, tetapi setiap kata dalam Alkitab diilhami oleh Roh Kudus.

3, Penerangan dimaksud untuk membuat sesuatu jelas, menerangi sesuatu.
Penerangan terjadi ketika Roh Kudus membantu baik penulis atau j embaca-
pembaca mengerti apa yang tertulis.

Semua bentuk komunikasi ini digunakan Roh Kudus dalam menyampaikan
pesan Allah bagi kita dan menjadikannya hidup dalam hati kita. Firm an Allah
yang tertulis, Alkitab, diberikan kepada kita oleh ilham Roh Kudus, set ab suatu
catatan tertulis dibutuhkan.

1 Bacalah Yesaya 9:6-7. Dalam ayat-ayat ini nabi Yesaya mem buatkan
kelahiran Tuhan Yesus. Ini menjadi contoh tentang apakah?
a) Penerangan
b) Pengungkapan
c) Ilham
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2 Jika saudara sedang membaca Matius 8 tentang penyembuhan orang yang
sakit kusta dan beberapa penyembuhan lainnya yang Tuhan Yesus lakukan,
lalu saudara menyadari bahwa Yesus dapat juga menyembuhkan saudara, maka
Roh Kudus memberikan pada saudara
a) pengungkapan
b) ilham kata demi kata
c) penerangan

3 Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat.

a Kedua Timotius 3:16 mendukung ilham Alkitab; keseluruhan
Alkitab dalam segalanya diilhami oleh Roh Kudus.

b Pertama Korintus 2: 13mendukung apa yang kita sebut ilham .
Alkitab; seluruh kata-kata dalam Alkitab diilhami oleh Roh Kudus.

c Ketika kita mengatakan bahwa Firman Allah oo •• oo oo oo .. oo oo oo oo kita maksudkan
bahwa tidak ada kesalahan sama sekali di dalamnya.

4 Terangkan dengan kata-kata saudara sendiri mengapa catatan tertulis
pengungkapan Allah bagi manusia dibutuhkan.

Tulisan Dilindungi

Tujuan 2. Menerangkan faktor yang telah menyebabkan Firman Allah yang
tertulis itu terlindungi dari kesalahan dengan berlalunya waktu.

Paulus mengatakan kepada Timotius, "Segala tulisan yang diilhamkan
Allah ... " (II Timotius 3:16). Hal ini berarti bahwa penulisan seluruh ayat
Alkitab dikuasai Roh Kudus. Kata-kata Paulus lebih lanjut diterangkan oleh
Petrus (II Petrus 1:20-21),

"Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat
dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri,
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-ebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, te tapi
oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama All. h."

Dengan kata lain, para nabi dan rasul yang menulis Alkitab di.iwasi dan
diilha mi oleh Roh Kudus sehingga kata-kata yang mereka tulis ad, lah kata-
kata \ .mg Allah inginkan mereka tulis - kata-kata itu tanpa kesal ahan dan
dapa! disebut Ayat-ayat Kitab Suci.

Sekitar empat puluh orang menuliskan buku ajaib yang kita sebu Alkitab.
Mereka berasal dari berbagai tempat yang berbeda dan hidup dalai 1 periode
kira-kira 16 abad. Walaupun tulisan mereka berbeda dalam penyamnaian dan
gaya, <Ida kesatuan yang adikodrati dalam pesan mereka, sebab akal y mg mem-
bimbing di balik mereka itu adalah Roh Kudus.

Kesatuan Alkitab adalah hal yang luar biasa mengingat jumlah 0 'ang yang
dipilih Allah untuk menulisnya, dan periode yang dipakai untuk me nulisnya.
Seorang sarjana Alkitab menunjukkan bahwa ada satu pandangan dol t rin, satu
ukuran moral satu rencana keselamatan, satu rencana waktu dan satu pan-
dangan dunia dalam Alkitab (Thiessen, 1980, hal. 67). Hal ini dimu rgkinkan
hanyalah karena ilham Roh Kudus di atas mereka yang menulis ti lisan itu.

~:epengarangan ilahi Alkitab ditegaskan oleh para penulis Alkits b itu sen-
diri. Dalam II Samuel 23:2, dalam nyanyiannya yang terakh r, Daud
mengatakan, "Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman -Nya ada
di lidahku." Yesus menguatkan fakta ilham Daud sebagaimana dicaat dalam
kitab ';amuel dengan mengatakan, "Daud sendiri, oleh pimpinan RI lh Kudus
berkata ... " (Markus 12:36). Kembali, di Ibrani 3:7 penulis mengutip Maz-
mur 9\ memulainya dengan kata-kata ini, "Sebab itu, seperti yang ( ikatakan
Roh Kudus ... " Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa para penul s Alkitab
mengakui kepengarangan ilahi Alkitab. Kesaksian Yesus juga menperkuat
kenyataan ini.

Firman Allah yang tertulis juga telah dilindungi dengan saksama sewaktu
Alkitab disalin berulang-ulang dan diturunkan dari satu generasi ke generasi
berikutnya. Kembali lagi ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Tentu saja
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Ia tidak akan menjaga dengan saksama penulisan asli Alkitab lalu kemudian
membiarkannya menjadi dokumen yang tidak dapat dipercaya ketika disalin
dan diturunkan kepada kita.

Sekali lagi, kita percaya Roh Kudus dengan saksama telah menjaga
penyampaian-Nya yang ilahi sehingga Alkitab kita sekarang dapat dengan aman
disebut Firman Allah. Banyak orang telah mencoba membuktikan kesalahan
Alkitab atau menyatakan bahwa Alkitab mengandung kesalahan, tetapi usaha
mereka gagal. Firman Allah dapat dipercaya sekarang ini sama seperti ketika
pertama kali ditulis!

5 Dengan kata-kata saudara sendiri terangkan faktor yang menyebabkan Fir-
man Allah yang tertulis tetap bebas dari kesalahan dengan berlalunya waktu.

DILINDUNGI OLEH ROH KUDUS

Tulisan Diakui

Tujuan 3. Memberi bukti-bukti Alkitabiah bahwa Alkitab diakui sebagai karya
Roh Kudus dan tetap terbukti kepengarangan ilahinya hari ini.

Perjanjian Lama yang kita miliki diterima sebagai benar oleh Kristus dan
para rasul, yang sering menyebutkan ayat-ayat Perjanjian Lama dalam penga-
jaran mereka. Mereka juga mengakuinya sebagai karya Roh Kudus.
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6 Coc. ikkanlah setiap ayat Perjanjian Baru di sebelah kanan yang berhubungan
dengan ayat Perjanjian Lama di sebelah kiri. Tulislah nomor yang saud ira pilih
di term-at jawaban.

a vlatius 22:43-44 I) Amsal 25:21-22
2) Yeremia 31 B
3) Yesaya 61: -2
4) Mazmur 11): 1
5) Habakuk 2 4
6) Yael 2:28-32

b Jukas4:18-19

c ~isah 2:17-21

d Koma 12:20

e talaria 3:II

f Ibrani 10:15-16

Pt: ngaruh Roh Kudus dapat juga dilihat dalam kumpulan tulisar-tulisan
Perjanuan Baru dan pengakuan serta penerimaannya oleh tokoh-tokoh gereja
yang ITI lia-mula.

P s.ua abad ke-4 gereja terdiri atas bagian timur dan barat ) al 19 di pe-
ngaruh I oleh kebudayaan Yunani dan Latin. Tetapi pengaruh Rat Kudus
terlihat dalam halnya setiap bagian gereja menerima sebagai Alkitab ke- ~7buku
sama :' Ing sekarang adalah Perjanjian Baru. Setiap bagian gereja rr ernbuat
keputu-.m sendiri dan kedua keputusan terjadi dalam waktu sekitar tig a puluh
tahun.

Selama 16 abad kemudian, Kitab atas segala kitab itu disalin ben bu-ribu
kali dan diterjemahkan ke hampir setiap bahasa. Di mana pun di be itakan,
orang-urang percaya mengakuinya sebagai sabda Allah, dan kehidupa t orang
berubal ketika Roh Kudus menerangkan kebenarannya kepada oran g-orang
dari be bagai bangsa.

Pa da tahun 1778 seorang penulis Perancis, Voltaire, meramal kar bahwa
dalam 100 tahun lagi Alkitab tidak akan beredar lagi, tetapi karya-k iryanya
sendifi \ ang akan tersebar secara luas. Sekarang ini Alkitab masih tet: p kitab
yang tCIlaris di dunia, diterjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa da i buku-
buku y.ing lain dan beritanya dikhotbahkan di mana-mana. Karya \ oltaire,
dalam perbandingan, diketahui dan dibaca hanya oleh sejumlah keci orang-
orang i crtentu.

Di mana pun Firman Allah diberitakan, Roh Kudus secara aktif me nerangi
Firman Itu dan menjadikannya hidup di dalam hati manusia, serta membawa
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mereka kepada pertobatan dan pengakuan Yesus Kristus sebagai Juruselamat
pribadi mereka. Kita mengakui Alkitab sebagai Firman Allah, diilhami oleh
Roh Kudus, karena mengubah kehidupan mereka yang mendengar dan
menerimanya, seperti yang dikatakan Alkitab akan berlaku.

7 Carilah ayat-ayat ini di Alkitab saudara dan lengkapi/ah bagan di bawah
ini dengan menuliskan ayatnya di samping pernyataan yang dikatakan ayat itu
sendiri:

Ulangan 8:3
Yohanes 15:3
Yesaya 40:8
I Petrus 1:22
Mazmur 119:89
Roma 15:4

I Petrus 2:2
Yohanes 17:17
I Petrus 1:25
Mazmur 126:6
Matius 5:18
Mazmur 119:9

Markus 16:15-20
I Yohanes 5:13
Mazm ur 119: 103
Markus 4: 14-20
I Raja-Raja 8:56
Efesus 5:25-26

FIRMAN ALLAH YANG DIILHAMI MEMBERITAHUKAN KIT A
BAHWA IA

a akan abadi

b adalah makanan
untuk jiwa kita

c membersihkan
kita

d memberikan kita
pengharapan

e berbuah

f dapat dipercayai
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FIRMA N YANG HIDUP

Firman Dipersiapkan

Tujuan ..J. Menerangkan cara-cara Roh Kudus terlibat dalam memper, 'wpkan
Yesus untuk pelayanan-Nya di bumi.

"hr man itu telah menjadi manusia" (Yohanes 1:14) adalah pernyataan
yang pa mg berarti dalam Alkitab. Kata-kata ini menerangkan Allah Put 'a men-
jelma rnenjadi manusia supaya ke- Tuhanan dapat berkomunikasi dengan
kernanu-raan pada tingkatan manusia. Sebelum Firman rnenjadi manusi r , Allah
telah be- nicara berulang kali dan dengan berbagai cara melalui nabi-nab , tetapi
sekaranr la akan berkomunikasi secara langsung dengan manusia melalu Anak-
Nya.

Sama seperti Roh Kudus adalah pelaksana perintah Al1ah dalam j)encip-
taan, demikian pula la aktif dalam anak dara Maria dengan kekuatan «reatif'.
Lukas menceritakan kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria. serta
mernber uahukan kelahiran Yesus, Malaikat itu mengatakan pada Mi ria,

"R oh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahating ~i
ak.in menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan it u
akan disebut kudus, Anak Al1ah" (Lukas 1:35).

Kemudian, Lukas memberitahukan kita bahwa Maria pergi ke tempat
saudaranya Elisabet, dan ketika ia memberi salam pada Elisabet "Elisa let pun
penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, 'Diber katilah
engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.'"

In 1 I Matius memberikan keterangan lebih lanjut tentang peran: ln Roh
Kudus calam penjelmaan, "Ia (Maria) mengandung dari Roh Kudus" (Matius
1: 18). Demikianlah, Ia yang adalah "dalam rupa Allah ... mengam t Jl rupa
seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia" (Filipi 2:6-7). Alia 1 sejati
dan manusia sejati - Yesus menjadi manusia melalui suatu tindakan ur ik Roh
Kudus dan hidup beberapa waktu di antara kita (Yohanes 1:14). Kemud an kita
membaca perkataan Yesus yang berhubungan dengan persiapan ini, "Korban
dan per-ernbahan tidak Engkau kehendaki tetapi Engkau telah menye diakan
tubuh bagiku" (Ibrani 10:5).

Roh Kudus masih tem, aktif dalam persiapan Tuhan Yesus untuk
pelayanan-Nya di bumi. Meskipun kita tidak membaca bahwa Roh Kudus
terlibat -ecara aktif dalam perkembangan manusiawi Yesus, dari apa yar g telah
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kita pelajari nyatalah bahwa Roh meneruskan apa yang telah mulai dilaksa-
nakan-Nya pada kelahiran Yesus. Lukas mengatakan, "Dan Yesus makin ber-
tambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya dan makin dikasihi
oleh Allah dan manusia" (Lukas 2:52).

Yohanes Pembaptis menyatakan kehadiran Roh Kudus yang unik dalam
kehidupan Yesus pada pembaptisan-Nya, "Aku telah melihat Roh turun dari
langit seperti merpati dan Ia tinggal di atas-Nya" (Yohanes 1:32). Yohanes ber-
saksi lagi bahwa Allah telah memberinya tanda bahwa pada siapa ia melihat
Roh turun dan tinggal, orang itu adalah Anak Allah (ayat 33-34). Kehadiran
Roh Kudus dalam kehidupan Yesus nampaknya menunjukkan bahwa Ia hadir
untuk mengurapi Yesus bagi pelayanan-Nya, seperti yang akan kita lihat.

Turunnya burung merpati (Roh Kudus) ke atas Yesus adalah perwujudan
yang tampak yang dapat dilihat oleh setiap orang. Hal ini segera diikuti oleh
suara Allah dari surga yang mengatakan, "Engkaulah Anak yang Kukasihi;
kepada-Mulah Aku berkenan" (Lukas 3:22).

Stanley Horton menjelaskan bahwa "bagi bangsa Yahudi seekor burung
merpati lebih daripada sekedar lambang kelembutan dan kedamaian. Merpati
juga merupakan korban karena dosa yang dipersembahkan orang-orang miskin
sebagai pengganti seekor domba (Imamat 5:7). Yesus adalah Anak Domba Allah
yang disediakan sebagai pengganti bagi orang yang miskin, kekurangan dan
berdosa di dalam dunia ini termasuk juga kita semua (Roma 3:23)" (Horton,
1976, hal. 90).

Lukas 4 menekankan kehadiran Roh Kudus dalam mempersiapkan Yesus
bagi pelayanan-Nya di dunia.

8 Apakah yang dikatakan ayat 1 tentang kegiatan Roh Kudus?

Yesus dicobai Iblis selama 40 hari. Jelaslah bahwa pencobaan Yesus ter-
jadi sementara Ia dipimpin oleh Roh. Setiap bagian dalam masa pendidikan
dan perkembangan Yesus berada di bawah penjagaan Roh Kudus! Pasal4 juga
mengatakan kepada kita bahwa setelah Iblis menyelesaikan pencobaannya (dan
gagal dalam usahanya) Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh.
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9 Tulislah tiga peristiwa yang disebutkan di atas yang menyiapkan Yesus bagi
pelayanan-Nya di mana Roh Kudus hadir dan terlibat secara aktil.

Firman Diurapi

Tujuan 5. Memberikan contoh-contoh cara Roh Kudus mengurapi pelayanan
Yesus.

vegera setelah Ia kembali ke Galilea, Yesus pergi ke kampung halaman-
Nya 'lazaret dan mengunjungi rumah ibadat di sana. Pada waktu ini gulungan
kitab Yesaya diberikan kepada-Nya. Ia memilih Yesaya pasal61 dan membaca
kata-kata nubuat yang menerangkan pelayanan-Nya:

"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku un-
I uk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan la
r elah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kel lada
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, un-
i uk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberiu kan
I ah un rahmat Tuhan telah datang" (Lukas 4: 18-19).

10 !~ pakah yang dikatakan Yesus setelah Ia menyelesaikan pemba .aan ayat
ini? I .ryat 21)

Pelayanan-Nya menegaskan pernyataan-Nya tentang pengurt.pan Roh
Kudu, Ia mengusir setan-setan dengan Roh Allah (Matius 12:28). Mer urut rasul
Petn.v, pelayanan penyembuhan dan kelepasan Yesus diakibat kan oleh
pengurapan Roh Kudus dalam hidup-Nya (Kisah 10:38). Semua hal 'i Ing Yesus
kata] dn akan Ia lakukan dibawah pengurapan Roh, telah Ia lakuk an dalam
pelay.inan-Nya di bumi!

1 \ kan menarik dan bermanfaat untuk saudara membaca keempat Injil, dan
membuat daftar dari penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Ye: us, orang
buta ..ang melihat, beribu-ribu orang yang diberi makan secara aja ib, orang
tuli y mg disembuhkan, orang mati yang dihidupkan kembali, dan OI ang kera-
sukan setan yang dibebaskan dan diberi kelepasan dari belenggu setan. Semua
ini adalah penyataan pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan Yesus.
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11 Bacalah sepintas dalam Lukas pasal 8 dan 9 dan daftarkan kegiatan Yesus
yang diterangkan dalam dua pasal ini. Dapatkah saudara melihat bahwa semua
ini adalah penggenapan nubuat Yesaya?

Dalam Matius 12:34 Yesus mengatakan, "Karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati." Dengan kata lain, apa yang ada di hati saudara akan keluar
melalui kata-kata saudara. Inginkah saudara mengetahui apa yang ada di dalam
hati Allah? Roh Kudus mempertunjukkan Yesus sebagai Firman Allah. Pela-
jarilah sabda dan perbuatan-Nya. Ia adalah ungkapan yang sempurna dari hati
Allah.

Firman Disempurnakan

Tujuan 6. Mengenali dalam cara apakah Roh Kudus menyempurnakan pela-
yanan Yesus dan memungkinkan manusia dipulihkan sepenuhnya
kepada persetujuan dengan Allah.

Berita kasih Allah meliputi lebih dari hanya berkhotbah, mengajar,
menyembuhkan atau mengusir setan. Itu berarti juga kematian Anak Domba
Allah karena dosa dunia.

Salib adalah suatu siksaan yang dahsyat tetapi Yesus memikulnya secara
sukarela dengan pertolongan Roh Kudus. Ia yang tidak berdosa harus menang-
gung dosa dunia di atas diri-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya sebagai korban
yang sempurna karena dosa. Penulis Surat Ibrani mengatakan kepada kita
bagaimana Ia sanggup melakukannya, " ... Kristus, yang oleh Roh yang kekal
telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah" (Ibrani 9: 14). Dalam
membicarakan kematian dan kebangkitan Kristus, Petrus memberikan kesak-
sian pada bangsa Yahudi, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan
Roh Kudus ... " (Kisah 5:32).

Roh hadir dalam kuasa ciptaan ketika Yesus menjadi manusia; Ia hadir
dalam kuasa pengurapan sepanjang pelayanan Kristus; Ia hadir dalam kuasa
penguatan dalam pelayanan Kristus; la hadir dalam kuasa penguatan bila sangat
dibutuhkan Kristus di kayu salib dan Ia hadir dalam kuasa kebangkitan untuk
memberikan kemenangan atas kematian. Ialah Roh yang membangkitkan Yesus
dari antara orang mati (Roma 8: 11).
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Sebelum Ia kembali kepada Bapa, Yesus menunjukkan bahwa merek a yang
percaya pada-Nya dipulihkan sepenuhnya kepada persekutuan dengan Allah.
Ia menghembusi mereka dan berkata pada murid-murid-Nya, "Terimalah Roh
Kudus" (Yohanes 20:22).

Pada mulanya nafas Allah telah menjadikan manusia suatu jiw lyang
hidup. Sekarang, dalam suatu pertemuan sebagian orang percaya sesaat s 'belum
Ia kembali kepada Allah Bapa, Ia menghembusi manusia lagi, suatu nmbol
bahwa oleh kuasa Roh Kudus hidup rohani benar-benar diperbaharu i pada
mereka yang percaya pada Yesus dan menaati Firman-Nya. Hal ini nam] ak nya
menjadi tindakan penyempurnaan pelayanan Kristus. Karena kebangkitar . yang
menunjukkan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, manusia dapat
diperdamaikan dengan Allah. Kematian rohani dapat diatasi dengan p ercaya
pada Tuhan Yesus Kristus.

12 Apakah yang memungkinkan Yesus menanggung salib dan memberikan
hidup-Nya bagi kita?

13 Dengan cara-cara yang manakah Roh Kudus menyempurnakan pela yanan
Yesus dan memungkinkan manusia dipulihkan sepenuhnya kepada persel utuan
dengan Allah? Melalui
a) kuasa Kreatif-Nya.
b) kuasa pengurapan-Nya.
c) kuasa penguatan-Nya.
d) kuasa kebangkitan-Nya.

SURAT-!olURAT KIRIMAN YANG HIDUP

Tujuan 7 Mendapatkan contoh-contoh dalam Alkitab mengenai tanegung
jawab yang diberikan kepada kita untuk menjadi surat-surat kl riman
hidup, yang diajar, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus

Diajar oleh Roh

Yesus mengetahui dengan baik kelemahan dan kekuatan para murid ~ya.
Banyak kali Ia memarahi mereka karena ketidakpercayaan dan sikap mereka
yang salah. Tetapi selalu rencana-Nya adalah bahwa setelah Ia pergi mereka
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akan mengabarkan Injil-Nya. Seluruh masa depan pekerjaan-Nya di dunia
bergantung pada mereka. Mereka akan memasyhurkan Dia. Bagaimana Ia dapat
mempercayai murid-murid-Nya dengan tanggung jawab seperti itu bila Ia tidak
sempat lagi membimbing mereka?

Jawabannya sederhana. Hal ini berpusat pada Oknum ilahi yang akan
datang menggantikan-Nya sebagai Penolong mereka. Roh yang sama yang ting-
gal di atas-Nya akan turun ke atas mereka. Setelah Yesus menyelesaikan
pekerjaan-Nya dan dimuliakan, murid-murid akan menerima Roh Kudus, dan
Ia akan mengajar mereka dan memberi mereka kuasa untuk menjadi saksi-saksi
yang setia.

Dalam peranan-Nya sebagai Penasihat (Penolong), Yesus mengatakan Roh
Kudus akan mengajar pengikut-pengikut-Nya. Penolong itu akan memberkati
mereka dengan kemampuan untuk mengingat kembali pengajaran Guru mereka.
Kita dapat percaya bahwa Penolong tidak hanya mengingatkan mereka akan
kata-kata Yesus tetapi juga teladan-Nya yang tidak ada bandingnya dalam hal
menanggapi bermacam-macam kebutuhan manusia (Yohanes 14:26; 15:26).
Selain itu, Yesus mengatakan bahwa Penolong akan membimbing mereka
kepada segala kebenaran. Hal ini mengandung arti bahwa Roh Kebenaran akan
memberi mereka kemampuan untuk membedakan antara kebenaran-Nya dan
roh kebohongan (bandingkan Yohanes 16:13 dengan I Yohanes 4:1-6). Ia juga
akan memberi mereka pandangan akan masa depan, yang akan memberi mereka
pengetahuan seimbang tentang tanggung jawab masa kini dan hubungannya
dengan pahala yang mendatang.

Pengajaran yang diterima oleh para murid Tuhan Yesus dan yang mereka
sampaikan kepada orang lain tidak ditulis pada loh batu seperti yang diterima
oleh Musa di gunung Sinai. Dan ini bukanlah "pengetahuan akal" yang tidak
mempunyai hubungan dengan kehidupan praktis sehari-hari. Tidak juga ditulis
dengan pena dan tinta, seperti surat-surat Paulus. Pengajaran yang mereka
terima "dihayati," yaitu pengajaran itu telah menjadi bagian dari diri mereka,
karena ditulis di dalam loh hati mereka oleh Roh Kudus, seperti yang ditulis
Paulus kepada jemaat di Korintus:

Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis
oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh
dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada
loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia (II Korintus 3:3).

Berita itu menjadi sebagian dari si pemberita ketika itu tertulis di hati
mereka oleh Roh Kudus. Ia benar-benar menjadi surat yang hidup.
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SURAT - SURAT YANG HIDUP

DIAJAR, DIKUATKAN, DIPIMPIN OLEH ROH

Apakah saudara surat yang hidup? Apakah berita Allah telah t ertulis di
dalam hati saudara oleh Roh Kudus? Apakah saudara setia menya mpaikan
berita Nya kepada orang lain?

14 Cocokkanlah ayat-ayat di sebelah kanan dengan keterangan yang CI icok ten-
tang fungsi mengajar Roh Kudus, baik yang dikatakan dengan khusus ataupun
secara tidak langsung.

a Orang yang diajar oleh Roh Kudus mengembang-
kan penilaian rohaninya.

b Perkataan orang percaya berada pada tingkatan
rohani karena ia diajar oleh Roh Kudus untuk
mengungkapkan kebenaran rohani dalam istilah-
Istilah rohani yang tepat.

• oo' c Fungsi Roh Kudus adalah untuk mengajar dan
mengingatkan seseorang akan semua yang dika-
rakan Kristus .

.... d Kemampuan untuk mengetahui pengetahuan dan
pengalaman rohani yang sangat luas, pendek kata,
warisan rohani seseorang datang dari Roh Kudus .

.... e Roh mengajarkan pada kita tentang kelemahan
Jan kelakuan salah kita dan Ia menolong kita un-
t uk mengatasinya .

.... f Roh menerangi kita tentang tanggung jawab kita
.mtuk membagikan pengalaman kita.

1) I Korin us 2: 13
2) Kisah I 8
3) Yohane : 14:26
4) I Korin! us 2: 12
5) I Karim us 2: 14
6) Roma 8:11



ROH YANG BERKOMUNIKASI 125

Dikuatkan oleh Roh

Untuk menjadi surat kiriman yang efektif dan hidup, seseorang harus
memiliki kuasa dari Roh yang mendiaminya. Yesus mengetahui hal ini ketika
Ia mengingatkan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga" (Matius 5:16). Ia juga mengetahui pentingnya kekuatan Roh
ketika Ia memberikan tantangan kepada pengikut-pengikut-Nya untuk menga-
barkan pertobatan pada semua bangsa. Demikianlah la memberikan pesan pada
mereka agar "harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan
kekuasaan dari tempat tinggi" (Lukas 24:49), yaitu karunia Roh Kudus yang
dengannya mereka dibaptis (Kisah 1:4-5). Paulus mengakui hubungan antara
kehidupan orang-orang Kristen yang patut dicontoh dan kekuatan Roh. Demi-
kianlah, dalam Roma 8 ia menganjurkan kepada orang-orang percaya di Roma
untuk memperbolehkan Penolong yang kuat mengawasi hidup mereka (ayat 6)
dan menang atas kelakuan yang tak pantas bagi orang percaya (ayat 13). Dengan
pertolongan Roh kita yakin akan kedudukan kita sebagai anak Allah dan
warisan yang akan datang (ayat 15-17). Pengetahuan ini memungkinkan kita
menghadapi dilema kehidupan dengan kedamaian dan ketenangan sebab keta-
kutan telah diganti dengan rasa aman (ayat 15). Kita tidak gelisah dalam badai
kehidupan sebab bantuan Penolong; dengan demikian kita dapat mencerminkan
kedamaian dan kasih-Nya sebagai yang harus dilakukan surat-surat yang hidup.

15 Bacalah I Petrus 3:8-16. Menurut rasul Petrus akibat apakah akan terjadi
pada mereka yang memfitnah kelakuan Kristen saudara kalau saudara men-
jadi surat hidup?

Dipimpin oleh Roh

Sebagai surat yang hidup, Paulus mengatakan, saudara "dikenal dan ...
dapat dibaca oleh semua orang" (II Korintus 3:2). Adalah penting bahwa Roh
Kudus yang sama yang menuliskan pesan di dalam hati saudara mengawasi
motivasi dan sikap hidup saudara. Saudara harus menyampaikan Allah kepada
dunia. Saudara bisa yakin bahwa dunia akan memperhatikan perilaku saudara
maupun mendengarkan perkataan saudara. Bagaimanapun juga, kelakuan
saudara akan lebih meyakinkan daripada perkataan saudara.
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(,alatia 5: 13-26 dengan jelas menunjukkan pada kita seperti apakah hidup
kita seharusnya di dalam Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita tidak dapat
bertindak sesuka kita. Kebebasan yang kita miliki dalam Kristus tu ak boleh
diguna kan untuk menurut kan kesenangan-kesenangan yang berdo ia, tetapi
harus menjadi cara untuk mengungkapkan kasih Kristus kepada dt nia yang
berdosa,

Ayat ini memberikan dua daftar yang sangat berbeda. Satu daft: Ir menye-
butkan perbuatan-perbuatan dari tabiat berdosa. Yang lain meneran zkan per-
buatan -perbuatan orang yang dikuasai oleh Roh. Perbuatan-perbuat, Ln daging
hanyalah menyenangkan diri sendiri dan tidak perhatikan orang lain. velakuan
orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ungkapan kasih terhac ap orang
lain. Satu-satunya cara kita dapat menyampaikan berita Allah pada ( rang lain
dengan efektif adalah di bawah pengawasan dap bimbingan Roh I< udus.

16 Lengkapilah bagan di bawah ini dengan menyebutkan perbuatan-I lerbuatan
yang dilakukan oleh keinginan daging dan sikap-sikap yang dipimpin ileh Roh.

-
GALATIA 5:19-23

-
KoiomA Kolom B

Perbuatan daging Sikap yang dipimpin alel Roh
1----- -

L...--. __



ROH YANG BERKOMUNIKASI 127

17 Bacalah Roma 8:1-8 dan jawablah pertanyaan di bawah' ini.
a Terangkanlah keadaan kita ketika diperintah keinginan daging.

b Bagaimana keadaan ini berubah ketika kita dipimpin oleh Roh?

Untuk mengakhiri pelajaran ini, bacalah Lukas 4:18-19 kembali. Di bagian
ini, Yesus, Firman yang hidup, menyatakan apa yang Ia bermaksud lakukan
di bawah pengurapan Roh Kudus. Ia menunjukkan ketaatan-Nya dengan
kelakuan dan kehidupan-Nya. Yohanes mengingatkan kita bila kita benar-benar
mengasihi Allah dan mengakui ke-Tuhan-an Yesus, iman kita akan menyang-
gupkan kita menang di atas dunia (IYohanes 5:4). Hal ini menunjukkan kepada
kehidupan kita di hadapan Allah. Kelakuan kita di bawah pengawasan Roh
akan diterima Tuhan. Yohanes juga mengatakan jika kita mengasihi Allah kita
akan menaati perintah-Nya. Kita akan memperlihatkan kasih kita dalam
tindakan-tindakan yang praktis. Semoga kita masing-masing bercita-cita "men-
jadi" apa yang Tuhan inginkan bagi kita dan "melakukan" hal-hal yang Ia
ingin kita lakukan. Maka kita akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya.
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHA'I GANDA. Berdasarkan pembicaraan di atas, pilihlah jawaban yang
terbaik untuk setiap pertanyaan. Lingkarilah huruf di depan jawabai yang
saudara nilih.

1 Kita (i! selamatkan dari kematian kekal dengan mendengarkan Firma! I Allah
dan
a) memberitakan pada orang lain apa yang kita dengar.
b) mengingatkan apa yang kita dengar.
c) bertindak berdasarkan apa yang kita dengar.

2 Allah menginginkan Firman-Nya ditulis sebab Ia mengetahui bahw •. suatu
pesan li~an
a) dapat mencapai orang banyak.
b) berubah-ubah ketika diteruskan.
c) akan ...elalu sama.
d) lebih dapat diandalkan.

3 Ketika kita mengatakan bahwa Firman Allah yang tertulis itu tanpa kesalahan
kita mak <udkan bahwa Firman itu
a) diilhami oleh Roh Kudus.
b) dituli- oleh orang-orang percaya.
c) terdir I dari banyak buku yang ditulis dalam waktu yang lama.
d) tak mengandung kesalahan sama sekali.

4 Mem beritahukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui disebut
a) inspir asi
b) pengu ngkapan
c) pener angan
d) komunikasi

5 Jika kita percaya pada inspirasi paripurna itu berarti bahwa kita r ercaya
a) Alkil rb secara menyeluruh diilhami oleh Roh Kudus.
b) orang, orang yang menulis Alkitab tidak mengerti sepenuhnya ap.i yang

merek a tulis.
c) Roh .h. udus memberikan Firman Allah pada orang-orang yang menulisnya

menu iut pengertian mereka masing-masing.
d) sebagian besar Alkitab diilhami oleh Roh Kudus.
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6 Dengan penerangan Roh Kudus orang-orang percaya dapat
a) mengerti ayat-ayat manakah yang diilhamkan.
b) menerangkan perasaan mereka pada Allah.
c) mengerti arti ayat-ayat Alkitab.

7 Mengingat orang-orang yang menulis Alkitab dan masa yang berjalan semen-
tara Alkitab ditulis, yang manakah dari hal-hal ini yang paling luar biasa.
a) Kesatuan Alkitab.
b) Kesamaan dalam gaya penulisan di seluruh Alkitab.
c) Perubahan kebudayaan yang diterangkan.
d) Pengaruh Roh Kudus dalam semua tulisan.

8 Faktor-faktor yang memelihara Firman Allah bebas dari kesalahan bahkan
dengan berlalunya waktu adalah
a) pengawasan gereja.
b) pernyataan Yesus bahwa Firman itu adalah sabda Allah.
c) bimbingan Roh Kudus.

9 Satu bukti penting bahwa Alkitab itu karya Roh Kudus adalah bahwa itu
a) telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa.
b) diakui sebagai Firman Allah bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya.
c) sampai sekarang masih mengerjakan apa yang dikatakannya dalam kehi-

dupan manusia.

10 Perwujudan yang pertama kali terlihat dari Roh Kudus ke atas Yesus adalah
pada saat
a) kelahiran-Nya.
b) pembaptisan-Nya.
c) pencobaan-Nya.
d) kebangkitan-Nya.

11 Pernyataan Yesus tentang pengurapan Roh Kudus ditegaskan oleh
a) pelayanan-Nya.
b) kematian-Nya.
c) kebangkitan-Nya.
d) semua jawaban ini.
e) jawaban a) dan c).
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12 Satu-satunya cara kita dapat menjadi surat-surat yang hidup adalat dengan
a) dipimpin oleh Roh Kudus.
b) dipimpin oleh roh kita sendiri.
c) men iadi pendeta atau penginjil.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Dalam kelahiran-Nya, pembaptisan-Nya dan pencobaan-Nya.

1 b) Pengungkapan. (Jika saudara menjawab ilham saudara ben: r juga.
Kenyataan yang berhubungan dengan masa depan diberikan oleh
pengungkapan; sedangkan dengan ilham nabi dimungkinkan unt lk men-
'.atat dengan tepat berita yang ia terima dari Allah.)

10 "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. "

2 c) penerangan.

11 Pen yembuhan wanita yang dirasuk setan; perumpamaan dan me ngajar;
meredakan badai; menyembuhkan orang laki-laki yang dirasul setan;
menyembuhkan seorang wanita yang sakit, membangkitkan gad i, yang
mali; mengutus dua belas murid untuk mengajar dan menyembuhka r orang
sakit; memberi makan lima ribu orang; peristiwa pemuliaan; m enyern-
buhkan anak laki-laki yang kerasukan roh jahat.

3 a paripurna
b k ata demi kata
c tanpa kesalahan

12 kua-a penguatan Roh Kudus.

4 Jawaban saudara. Saya akan mengatakan itu dibutuhkan sebab beri ta yang
tertulis lebih dapat dipercaya daripada berita yang disampaikan dar imulut
ke mulut (karena berita itu tetap sama). Juga, berita tertulis membua semua
Firman Allah tersedia bagi setiap orang. Firman itu sempurna da 1 tidak
berubah.

13 d) ~uasa kebangkitan-Nya.

5 Roh Kudus yang mengawasi penulisan Alkitab telah melindungin 'a Juga
sewaktu dicetak dan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain.
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14 aS) I Korintus 2: 14.
b I) 1 Korintus 2:13.
c 3) Yohanes 14:26.
d 4) I Korintus 2:12.
e 6) Roma 8:13.
f 2) Kisah 1:8.

6 a 4) Mazmur 110: 1.
b 3) Yesaya 61:1-2.
c 6) Yoel 2:28-32.
d 1) Amsal 25:21-22
e 5) Habakuk 2:4.
f 2) Yeremia 31:33.

15 Petrus mengatakan bahwa para pemfitnah itu akan menjadi malu karena
fitnahan mereka. Kelakuan orang Kristen yang demikian akan membuktikan
dengan kuat pernyataan Injil untuk mengubah kehidupan.

7 a Mazmur 119:89; Yesaya 40:8; Matius 5:18; I Petrus 1:25.
bUlangan 8:3; Mazmur 119:103; I Petrus 2:2.
c Mazmur 119:9; Yohanes 15:13; Yohanes 17:17; I Petrus 1:22; Efesus

5:25-26.
d Roma 15:4; I Yohanes 5:13.
e Mazmur 126:6; Markus 4: 14-20; Markus 16: 15-20.
f I Raja-Raja 8:56 (juga Matius 5: 18).

16 Kolom A:
Percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, per-
cideraan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan
sebagainya.

Kolom B:
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.

8 Yesus penuh dengan Roh Kudus dan Ia dipimpin oleh Roh ke padang gurun.

17 a Pikiran kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan tabiat berdosa kita.
b Pikiran kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan Allah.


