
Roh Kudus:
Penolong yang Bijaksana

Pernahkah saudara bertanya mengapa Yesus berkata kepada pu a murid-
Nya, "Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi" (Yohanes 16 7)? Yesus
berkata demikian, karena Ia terbatas dalam kemanusiaan-Nya dan hanya dapat
hadir di satu tempat pada satu saat. Akan tetapi, Ia tahu bahwa bila R oh Kudus
datang untuk menggantikan-Nya, maka Roh Kudus tidak akan dib atasi oleh
waktu atau dalam pekerjaan yang dapat dilakukan-Nya.

Jadi, melalui Roh Kudus, Allah tidak hanya mengamanatkan SI atu tugas
bagi kita, tetapi juga menyertai dan menyanggupkan kita untuk menyelesaikan
tugas itu. Lebih dari itu, Ia tinggal di dalam kita dan memberikan kita bim-
bingan pribadi, persekutuan, penghiburan, dan kemampuan untuk semua
kebul uhan rohani kita.

Dalam pasal-pasal sebelumnya, kita telah melihat perhatian Allal terhadap
penebusan manusia. Dalam pasal yang lalu, kita telah melihat bahv a Kristus
begitu mengasihi kita sekalian sehingga Ia mau merendahkan diri-I "ya men-
jadi n ianusia. Sekarang, ketika kita mengalihkan perhatian kepada R<.h Kudus,
kita n ielihat kasih yang sama terhadap manusia dan sifat-sifat kepribadian yang
sama dan mengagumkan.

Sementara saudara mempelajari pasal ini, saya berdoa kiranya dampak
penuh dari pribadi dan pekerjaan Roh Kudus akan datang kepada saud Ira dalam
makna yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika hal ini terjadi, maka hubungan
pribadi saudara dengan Dia akan bertumbuh dan terungkap dalam jelayanan
saudara kepada orang lain (2 Korintus 3:18).
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ikhtisar pasal

Keilahian Roh Kudus
Kepribadian Roh Kudus
Pelayanan Roh Kudus

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyatakan bukti-bukti keilahian Roh Kudus.

• Mendaftar unsur-unsur dasar kepribadian yang dimiliki Roh Kudus dan
menerangkan artinya.

• Memelihara buah Roh dalam kehidupan saudara setiap hari.
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kegiatan belajar

1. lkutilah prosedur pelajaran seperti yang terdapat dalam Pasal 1. Adalah pen-
tmg sekali untuk mencari dan membaca ayat-ayat Alkitab yang diberikan
dalarn uraian pasal, karena ayat-ayat itu penting untuk memaham pelajaran
dt ngan baik.

2. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan neriksalah
jawaban saudara.

3. Tinjaulah kembali Pasal I hingga Pasal4. Kemudian jawablah pertanyaan-
pertanyaan dalam Catatan Siswa Unit 1.

---------------------------

uraian pasal

KEII,AHIAN ROH KUDUS

Dalam uraian tentang hakikat Allah dalam Pasal I, kita memhahas hal-
hal ini:

J. Allah adalah roh.
2. Ia adalah Allah yang esa.
3. Ia memiliki kepribadian.

4. Ia adalah Allah Tritunggr l.
5. Ia kekal adanya.
6. Ia tidak berubah.

Kita juga melihat bahwa sifat-sifat Allah ini dipakai dalam cara yang sama
untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga Oknum ini sama dalam ~emuliaan
dan keagungan yang kekal. Oleh karena ketiga Oknum dalam ke-Allal'-an sama-
sama memiliki sifat-sifat ini, maka kita tidak mengulanginya dalam pembahasan
mengenai Kristus. Kita juga tidak perlu mengulanginya secara lengkap dalam
pembahasan tentang Roh Kudus. Akan tetapi, kita ingin menekanka kembali
secara singkat kenyataan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sejati c an bahwa
Ia memiliki sifat-sifat sebagai pribadi. Pertama, kita akan membahas keilahian-
Nya.
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Keilabian Roh Kudus dibuktikan oleh ciri-ciri-Nya, hubungan-Nya dengan
Oknum-oknum yang lain dalam Trinitas, nama-nama ilahi yang diberikan
kepada-Nya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan-Nya.

Ciri-Ciri Hakikat-Nya yang Ilahi

Tujuan 1. Mengenali secara tepat ciri-ciri keilahian yang dipertalikan dengan
Roh Kudus.

Roh Kudus memiliki ciri-ciri hakikat Ilahi. Misalnya, Ia kekal adanya. Kata
kekal berarti "kurun waktu yang tak terbatas, tanpa permulaan atau akhir."
Ini adalah ciri Allah. Penulis surat Ibrani yang terilham menyatakan bahwa
Ia adalah Roh yang kekal (Ibrani 9: 14). Kata kekal yang dipakai di sini adalah
kata sama yang dipakai di tempat lain untuk menerangkan kekekalan Allah
Bapa dan kekekalan Yesus Kristus, Anak Allah.

Roh Kudus juga memiliki ciri-ciri berikut ini:

1. Ia hadir di mana-mana (mahahadir). Pemazmur Daud berkata,
"Kemana Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat
lari dari hadapan-Mu? (Mazmur 139:7-10).

2. Ia mengetahui segala sesuatu (mahatahu). Paulus, ketika menjelaskan
ciri ilahi ini kepada jemaat di Korintus, mengatakan bahwa' 'Tidak
ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain
Roh Allah" (l Korintus 2:10-11).Tambahan pula, Ia yang mengetahui
pikiran Allah, mengetahui juga kehendak Allah, dan Ia memung-
kinkan kita untuk berdoa sesuai kehendak Allah (Roma 8:26-27).

3. Roh Kudus mahakuasa. Yaitu, Ia memiliki kuasa dan kemampuan
untuk mewujudkan apa saja yang dikehendaki Allah tanpa batas
apa pun (Lukas 1:35; Kisah Para Rasul 1:8).

1 Mengenali setiap ciri ilahi yang dipertalikan dengan Roh Kudus dengan cara
mencocokkan ciri itu (kanan) dengan penjelasannya yang tepat (kiri) .

.... a Tidak adanya keterbatasan atau batas dalam kaitan
dengan waktu.

.... b Kemampuan untuk memenuhi segala sesuatu dan
hadir di mana-mana.

.... c Sifat yang memungkinkan Roh Kudus untuk mela-
kukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah tanpa
dibatasi.

.... d Pengetahuan yang tidak terbatas.

I) Kemahakuasaan
2) Kemahatahuan
3) Kemahahadiran
4) Kekekalan
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Gelar-Gelar yang Menunjukkan Keilabian-Nya

Menarik sekali untuk memperhatikan bahwa ketika Petrus berbicara
kepada Ananias - sang penipu - ia berkata bahwa saat Ananias berdusta
kepada Roh Kudus, ia berdusta kepada Allah (Kisah Para Rasul5: l-c~I. Dengan
demikian, rasul Petrus menyiratkan bahwa Roh Kudus itu ilahi adanya, Rasul
Paul us juga mengakui fakta ini ketika ia berkata bahwa kita diub ah kepada
rupa Kristus oleh Roh Kudus yang adalah Tuhan (2 Korintus 3:17 18). Pada
zaman Paulus, hanya yang Ilahi saja disebut Tuhan. Sebenarnya, I ara kaisar
Romawi dan penguasa Mesir tidak mengizinkan rakyat mereka menggunakan
istilah Tuhan untuk menyapa diri mereka, sampai mereka secara Iesmi telah
mem berikan status ilahi kepada diri mereka sendiri. Penggunaan ini meneguhkan
fakta bahwa ketika Paulus berbicara tentang Roh Kudus sebagai Tuhan, ia
mengakui keilahian-Nya.

2 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan berikut ini dapat dipacai sebagai
bukt I keilahian Roh Kudus?
a) Paulus menyebut Roh Kudus sebagai Tuhan.
b) Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Penolong (Penghibur).
c) Yesaya menunjuk kepada Roh Tuhan (Yesaya 11:2).
d) Petrus menyatakan bahwa berdusta kepada Roh Kudus adalah berdusta

kepada Allah.

Hubungan-Hubungan yang Menunjukkan Keilabian-Nya

Beberapa ayat Kitab Suci menunjukkan keilahian Roh Kudus melalui
hubungan-hubungan- Nya. Dalam kedua contoh pertama yang tertuli ; di bawah
ini, keilahian Roh Kudus disimpulkan melalui hubungan-Nya dengan kedua
Oknum lainnya dalam Trinitas. Di sini kita melihat kesetaraan oknu n maupun
kesel' araan hakikat ilahi.

1. Matius 28: 19 - rumusan baptisan: "baptislah mereka dalam Ilama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus."

2. 2 Korintus 13: 13 - ucapan berkat rasu/i: " . . . kasih karu aia Tuhan
Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus ... "

I. 1 Korintus 12. Dalam pasal ini, kita melihat Gereja sebagai Tul uh Kristus
(aya' 27). Allah telah menetapkan pelayanan-pelayanan dalam Ge 'eja untuk
menolong perkembangannya (ayat 28). Dan Roh Kuduslah yang m emberikan
karu nia-karunia kepada Tubuh ini menurut kehendak-Nya (ayat 11). Hubungan
timbal balik yang kita lihat di sini hanya dapat dijelaskan berdasarkan kesetaraan
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masing-masing pribadi Oknum dalam Trinitas. Hanya atas dasar inilah Roh
Kudus dapat menggunakan hak-hak ilahi, yaitu membagi-bagikan karunia-
karunia secara berdaulat menurut kehendak-Nya (1 Korintus 12:4-6, 11).

4. Kisah Para Rasul 28:25-28. Paulus memberikan pengertian yang amat
menolong terhadap hal ini ketika ia berkata bahwa Roh Kuduslah yang
mengutarakan kata-kata tercatat dalam Yesaya 6:9-10. Menurut Yesaya, kata-
kata ini diucapkan oleh Allah. Bandingkanlah kedua ayat Kitab Suci ini. Hal
ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah wakil atau pelaksana Allah Bapa dan
bertindak atas nama Bapa di dunia ini. Kebenaran ini kelihatan lebih jauh dalam
contoh-contoh berikut: Ia menarik orang kepada Kristus (Yohanes 6:44). Ia
menyatakan kebenaran (Yohanes 14:26; 16:13) dan Ia memimpin (Roma 8:14).

5. Kejadian 1. Tindak penciptaan bersama oleh Bapa, Anak, dan Roh
Kudus terlihat dalam Kejadian I:26. Allah berfirman, "Baiklah Kita menjadikan
manusia menurut gambar Kita." Penggunaan bentuk jamak menandakan kema-
jemukan oknum dalam ke-Allahan, seperti yang kita lihat dalam Pasal I. Arti
yang tersirat ialah bahwa ketiga pribadi oknum itu terlibat dalam pencip-
taan.

Ayat-ayat ini, yang menunjuk kepada hubungan Roh Kudus dengan
oknum-oknum lain dalam Trinitas memberikan bukti alkitabiah bahwa, Roh
Kudus adalah Allah, sama seperti Bapa dan Anak.

3 Cocokkanlah ayat-ayat Kitab Suci (kiri) dengan isinya masing-masing (kanan)
yang membuktikan keilahian Roh Kudus.

.... a Kisah Para Rasul 28:25-28
dan Yesaya 6:9-10.

.... b 1 Korintus 12.

.... c 2 Korintus 13:14.

.... d Kejadian 1.

.... e Matius 28:19.

KEPRIBADIAN ROH KUDUS

1) Kemajemukan Pribadi Oknum dalam
ke-Allah an seperti yang nampak dalam
penciptaan .

2) Pekerjaan Roh Kudus di dunia .
3) Kedaulatan ilahi .
4) Kesetaraan ilahi oknum-oknum dalam

ke-Allahan .

Tujuan 2. Mengenali unsur-unsur dasar kepribadian Roh Kudus.
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Unsur-Unsur Dasar Kepribadian Rob Kudus

Kita telah melihat dalam Pasal I bahwa ada tiga unsur dasar keoribadian:
1) akal (kemampuan berpikir), 2) perasaan (kemampuan merasa), 3) kehendak
(kemampuan mengambil keputusan). Baiklah kita menelaah ayat ayat yang
menunjuk kepada Roh Kudus dan melihat bagaimana ciri-ciri ini diterapkan
kepada-Nya.

Alkitab berbicara dengan jelas mengenai kepribadian Roh Ku lus. Rasul
Paul us menyudahi uraiannya mengenai kehidupan dalam Roh dengan menun-
juk kepada "maksud Roh" (Roma 8:27). Ini menunjuk kepada u nsur akal.
Rasul Paulus juga berbicara tentang Roh Kudus sebagai memilik perasaan
(Roma 15:30), yaitu, Ia menunjuk kepada kemampuan Roh untuk merasa-
dalam hal ini, mengasihi dan menyatakan perasaan. Akhirnya ras rl itu ber-
bicara kepada jemaat di Korintus tentang tindakan-tindakan yang berdaulat
dari Roh Kudus yang menunjukkan unsur kehendak, yaitu dengan mernberikan
karunia-karunia kepada orang-orang percaya sesuai kehendak-Nya (1 Konn-
tus J2: 11). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki sifat-sifat
dasar kepribadian.

4 Dalam latihan berikut ini, cocokkanlah unsur-unsur dasar kl 'pnbadian
(kanan) dengan definisi atau uraiannya yang tepat (kiri) .
.... a Unsur yang menyanggupkan kita untuk mengambil kepu-

tusan .
.... b Kemampuan berpikir dan mengetahui.
.... c Kemampuan merasa dan mengungkapkan perasaan.

1) I\kal
2) Perasaan
3) Kehendak

Unsur-Unsur Lain Dari Kepribadian

Di samping unsur-unsur dasar kepribadian ini, terdapat unsur- unsur lain
yang menyumbang kepada pemahaman kita tentang kepribadian. U isur-unsur
ini adalah: 1) hubungan-hubungan pribadi, 2) tindakan-tindakan pribadi,
3) nama-nama pribadi, 4) kata-kata ganti yang menunjuk kepada pr badi (kata
gant I orang), 5) perlakuan pribadi. Seperti yang akan kita lihat, semuanya ini
berlaku untuk Roh Kudus.

I. Hubungan Pribadi. Kita telah melihat bahwa dalam rumusa 1 baptisan
dan ucapan berkat rasuli, Roh Kudus disamakan dengan Bapa can Anak.
Hubungan dengan Oknum-oknum ini menunjukkan kepribadian. Bukankah
perintah untuk membaptiskan seseorang dalam nama Bapa dan Anak dan
"tenaga", "nafas", "kuasa", atau "angin" (Matius 28: 19) kedengarannya
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bodoh sekali? Tentu saja demikian. Karena hanya seorang oknum dapat
berhubungan dengan oknum lainnya.

Inilah pasti dasar bagi para rasul dan penatua-penatua di Sidang di
Yerusalem bila menuliskan kata-kata ini: "Sebab adalah keputusan Roh Kudus
dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak
beban daripada yang perlu ini" (Kisah Para Rasul 15:28). Kepribadian Roh
Kudus secara jelas tersirat dalam hubungan dengan Oknum-oknum lainnya
dalam Trinitas.

2. Tindakan-Tindakan Pribadi. Apabila kita mempertimbangkan kegiatan
Roh Kudus yang dinyatakan dalam Kitab Suci, kita akan melihat bahwa kegiatan
ini memberikan arti yang lebih lengkap' kepada kepribadian Roh Kudus. Jangan
lupa untuk membaca ayat-ayat berikut ini:

Ayat Tindakan yang menunjukkan kepribadian

2 Petrus 1:21 Roh Kudus mengungkapkan, mendorong, mem-
beri kesanggupan.

1 Korintus 2: 10 Roh menyelidiki.

Kisah Para Rasul 13:2 Ia berbicara dan memanggil manusia bagi pela-
Wahyu 2:7 yanan.

Yohanes 15:26 Ia bersaksi.

Kisah Para Rasul 16:6-7 Ia memimpin umat-Nya dalam pelayanan dan
sering kali melarang atau mencegah mereka un-
tuk melakukan tindakan tertentu.

Roma 8:26 Ia memohon bagi kita.

Yohanes 14:26 Ia mengajar.

Yohanes 16:8-11 Ia menginsafkan.

Yohanes 16:13 Ia memimpin kita.

Yohanes 16:14 Ia memuliakan Kristus.

Yohanes 3:5 Ia melahirkan kita kembali.
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5 Apakah yang dinyatakan oleh tindakan-tindakan ini tentang hakikat Roh
Kudus? Jawablah dalam buku catatan saudara.

3. Nama-Nama Pribadi. Menjelang penyaliban-Nya, Yesus berkata kepada
para murid-Nya bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Karena Ia mengetahui
bahwa kepergian-Nya menyebabkan Ia tidak lagi akan memimpin, meyakinkan,
dan menasihati mereka, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan
Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain" (Yoha les 14:16).

Yesus segera memperkenalkan Sang Penolong yang akan rnenzgantikan-
Nya sebagai Roh Kudus (Yohanes 14:26). Yesus juga menegaskan bahwa
sebagaimana Ia datang untuk menyatakan Bapa, demikianlah juga Roh Kudus
akan menerangkan, menyatakan, dan mengartikan sifat Yesus dan Kehendak-
Nya kepada manusia. (Bandingkan: Yohanes 14:15-18,26; 15:26; dan 16:13-15.)
Demikianlah kita melihat bahwa Roh Kudus disebut Penolong dan diutus un-
tuk menggantikan Yesus serta melakukan pelayanan Yesus sebagai Penolong
yang lain. Tanggung jawab ini menuntut kepribadian yang cerdas, perasa, dan
peka, yang akan bertindak mewakili Anak Allah.

Roh Kudus diutus oleh Bapa atas permintaan Anak (Yohanes 15:26) un-
tuk memuliakan Anak dan melayani kebutuhan rohani orang percaya. Ia disebut
Roh Kebenaran (Yohanes 14:17), Roh yang memberi hidup (Roma 8:2), Roh
kasih karunia (Ibrani 10:29), Roh pengangkatan menjadi anak (R oma 8: 15;
Galatia 4:5-7), Roh yang dijanjikan (Kisah Para Rasul1:4-5), Roh k ekudusan
(Roma 1:4), Penolong (Yohanes 14:16,26). Pribadi yang mempunyai semua
nama ini adalah Roh Kudus yang sama yang memuliakan Yesus, m myatakan
Dia kepada kita, dan melanjutkan pekerjaan-Nya di dunia.

Penolong itu disebut juga Roh Kudus (Efesus 4:30), Roh Yesus (Kisah Para
Rasul 16:7), Roh Kristus (Roma 8:9), Roh Yesus Kristus (Filipi 1: 19), dan Roh
Allah (l Yohanes 4:2). Meskipun nama itu bisa berbeda, namun semuanya
menunjuk kepada Pribadi yang sama. Berbagai nama itu hanya memperkenal-
kan -egi-segi yang berbeda dari hakikat dan pekerjaan-Nya.

·k Kata ganti yang menunjukkan pribadi (Kata ganti orang) . Mungkin
saudara telah memperhatikan bahwa pusat perhatian dalam Yohanes 14, 15,
dan li6 ialah Roh Kudus. Adalah penting bahwa Yohanes menggunakan kata-
kata ganti yang menunjukkan pribadi (kata ganti orang) untuk mena rik perha-
tian kepada kepribadian Roh Kudus. Sebagai contoh, kata ganti yang menun-
jukkan jenis jantan (maskulin) ekeinos (bahasa Yunani) dipakai dalam Yohanes
16: I? untuk menunjuk kepada Roh Kudus, dan dengan demikian kepribadian-
Nya diakui. Inilah kata ganti yang sama yang dipakai untuk menunjuk kepada
Yesu~ dalam 1 Yohanes 2:6; 3:3, 5, 7 dan 16.
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5. Perlakuan pribadi. Akhirnya, kenyataan bahwa Roh Kudus dapat
diperlakukan secara pribadi menunjuk kepada kepribadian-Nya. Kitab Suci
menyatakan bahwa Ia dapat diuji atau dicobai (Kisah Para Rasul 5:9),
didukakan (Efesus 4:30), dibohongi (Kisah Para RasuI5:3), dihujat dan dilawan
(Matius 12:31, 32), ditentang (Kisah Para RasuI7:51), dan dihina (Ibrani 10:29).
Suatu kekuatan yang bukan pribadi tidak dapat diperlakukan sedemikian dan
tidak mampu memperlihatkan tanggapan-tanggapan semacam ini.

6 Yang mana di antara istilah-istilah ini dapat digunakan secara tepat untuk
memerikan Roh Kudus? Lingkarilah huruf di depan pilihan saudara.
a Penolong h Yang dapat dicobai
b Pemimpin Oknum
c Kekuatan yang bukan pribadi j Guru
d Dia (Ia) k Cerdas
e Ilahi I Berdaulat
f Pengantara m Yang dapat merasa
g Itu n Yang dapat dihina

Mengenali kepribadian Roh Kudus adalah penting. Bila kita menyadari
bahwa Ia merupakan Oknum tersendiri dalam ke-Allahan, maka kita melihat
bahwa Ia layak menerima penyembahan, iman, kasih, dan penghormatan kita.
Maksud kita seharusnya ialah mengizinkan Dia untuk memenuhi (memiliki) dan
memakai kita untuk hormat dan kemuliaan-Nya.

PELAYANAN ROH KUDUS

Kita telah melihat satu segi pelayanan Roh Kudus ketika Ia bekerja dengan
Bapa dan Anak dalam penciptaan. Menunjuk kepada keterlibatan ini, Pemaz-
mur berkata, "Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau
membaharui muka bumi" (Mazmur 104:30). Saudara akan melihat bahwa ayat
ini juga berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam memelihara dan mem-
perhatikan ciptaan-Nya.

Ketika nabi Yesaya membahas kebesaran kuasa Allah yang tak terduga
dalam Penciptaan dan pemeliharaan, ia bertanya, "Siapa yang dapat mengatur
Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat?" (Yesaya
40:13). Dalam mempertimbangkan pertanyaan ini, kita mulai menyadari keter-
batasan kemampuan manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Karena
itu, kita hanya dapat menanggapi pertanyaan ini dengan berkata bahwa kita
tidak dapat mengerti segala sesuatu mengenai Roh Kudus. Namun kita dapat
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dijamah, diberkati, dan dipimpin oleh hadirat-Nya dan diberi kesanggupan oleh
kuasa-Nya. Kita dapat melihat akibat-akibat dari pelayanan-Nya sama seperti
kita dapat melihat akibat bertiup nya angin, walaupun tidak dapat n iemahami
rahasia angin (Yohanes 3:8).

vleskipun manusia yang fana tidak dapat memahami seca ra penuh
kegiatan-kegiatan Roh Kudus yang tidak terbatas, namun ia dapat menyelidiki
bebel apa tindakan-Nya yang umum sebagaimana diungkapkan dal am Kitab
Suci. Penyataan-penyataan alkitabiah ini memberikan gambaran yang cukup
lengkap dari pribadi Roh Kudus dan jangkauan luas pelayanan-Nya. Kita akan
membahas pelayanan-Nya dalam hubungan dengan 1) dunia yang idak per-
caya. 2) orang beriman secara pribadi, 3) Gereja secara menyelun h.

Dalam Hubungan Dengan Dunia yang Tidak Percaya

Tujuan 3. Memilih contoh-contoh mengenai cara Roh Kudus melayani dunia
yang tidak percaya, orang beriman secara pribadi, dan Gereja.

Di samping keterlibatan-Nya dalam Penciptaan dan pemelihar aan, Roh
Kudus juga terlibat dalam dunia yang tidak percaya. Menurut Yohanes 16:8-11,
Ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.

I. Menginsafkan akan dosa. Yesus berkata bahwa apabila Roh Kudus
datang, "Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman;
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku" (Yohanes 16:8-9).
Roh Kudus menginsafkan manusia bahwa hal tidak percaya kepada Yesus
adalah dosa.

2. Menginsafkan akan kebenaran. "Akan kebenaran, karena Aku pergi
kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi" (Yohanes 16:10). Roh Kudus
menyatakan kepada manusia tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus dan
ketidakbenaran manusia. Ia menyadarkan mereka bahwa melalui kemenangan
Yesus atas dosa, maka sekarang Allah dapat menyatakan orang berdosa sebagai
orang benar dan memberi kesanggupan kepada mereka untuk menj adi benar
oleh iman kepada-Nya.
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3. Menginsafkan akan penghakiman. "Akan penghakiman, karena
penguasa dunia telah dihukum" (Yohanes 16:11). Roh Kudus menginsafkan
orang berdosa akan penghakiman dengan cara menunjukkan hubungan antara
kematian dan kebangkitan Kristus serta penghakiman terhadap dunia. Melalui
kematian dan kebangkitan-Nya, Kristus menjadi pemenang atas musuh, yaitu
Iblis, yang telah dihukum secara kekal. Demikianlah salib menandakan
pelunasan hutang: hukuman terhadap dosa. Salib juga menandakan penyediaan
penebusan bagi semua orang yang hendak menerimanya dan pembatalan kuasa
dosa dan Iblis.

Ajaran Yesus tentang pelayanan Roh Kudus (Yohanes 14:16-17; 15:26;
16:5-15)membawa kita kepada kesimpulan bahwa selama ketidakhadiran Tuhan
kita Yesus Kristus di dunia ini dan atas nama Bapa, Roh Kuduslah yang ber-
saksi kepada orang yang tidak percaya. Roh Kudus menginsafkan orang tersebut
akan dosa dan menarik dia kepada Kristus (Yohanes 6:44). Kemudian, Ia
menerangi orang percaya mengenai tanggung jawab rohaninya (1 Yohanes 1:9).

7 Yang mana di antara pernyataan-pernyataan berikut merupakan contoh yang
BENAR mengenai cara Roh Kudus melayani dunia yang tidak percaya?
Lingkarilah huruf di depan pilihan saudara.
a Roh Kudus menunjukkan kepada orang berdosa bahwa satu-satunya cara

untuk membuat orang itu benar ialah melalui iman kepada karya penebusan
Kristus.

b Melalui kehadiran-Nya di dunia, Roh Kudus telah mendapat kemenangan
terakhir atas Iblis.

e Dengan cara menyatakan bahwa Kristus telah membayar hutang dosa kita
sekali untuk selama-lamanya, Roh Kudus sanggup menginsafkan orang ber-
dosa akan penghakiman ilahi.

d Roh Kudus menginsafkan orang berdosa akan dosanya.

Dalam Hubungan Dengan Orang Beriman Secara Pribadi

Pertolongan-Nya

Tujuan 4. Menjelaskan enam cara Roh Kudus menolong orang beriman.
Marilah kita mempertimbangkan pelayanan Roh Kudus kepada orang

beriman di bawah dua pokok: 1) pertolongan-Nya, dan 2) baptisan-Nya. Yesus
berkata kepada murid-murid-Nya bahwa adalah baik jika Ia meninggalkan
mereka, karena dengan demikian Roh Kudus akan menolong mereka (Yohanes
16:7). Saya kagum ketika melihat betapa banyaknya jenis pertolongan yang
dapat diberikan Roh Kudus kepada orang beriman.
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1. Kita menjadi orang beriman melalui pekerjaan Roh Kudus Sebagai
orang yang tidak percaya, kita telah mati secara rohani. Tetapi ketika k ta datang
kepada Allah melalui pertobatan dan iman, kita dilahirkan baru secar a rohani.
Kita menjadi ciptaan baru (2 Korintus 5: 17). Kita dilahirkan baru oleh Roh
Allah dan menerima sifat (tabiat) yang baru. Pengalaman ini disebut Iahir baru
oleh para teolog (Yohanes 3:5-7; Efesus 2:5; dan Titus 3:5).

2. Kita menerima kuasa dari Roh untuk bersaksi (Kisah Para R rsul Ir S).
Timbal permasalahan ketika kita memutuskan untuk menyampaikan k ibar baik
kepada orang lain. Berbagai keadaan, orang, dan roh jahat berusaha meng-
halangi kita. Sebab itu, kita harus mempunyai kuasa khusus untuk n iengatasi
halangan ini. Roh Allah adalah sumber kuasa yang dapat kita timba a.tar dapat
memberi kesaksian yang berhasil.

3. Roh Kudus melayani kita sebagaiPengajar (Yohanes 14:26; 15:2'>; 16:13).
Barangkali saya tidak termasuk kelompok terhormat, tetapi ketika sa) a datang
kepada Roh Kudus untuk meminta pertolongan, Ia akan mengajar saya. Ia
bersedia untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah kepada saya sama seper-
ti kepada orang lain (l Korintus 2:12-14).

4 Kita juga menerima pertolongan Roh melalui doa syafaat-Nya untuk
kita. Ini berarti Roh Kudus mewakili kita di hadapan Bapa di son.a untuk
memo honkan kebutuhan-kebutuhan kita. Pernahkah saudara merasa, seperti
saya, bahwa saudara tidak tahu bagaimana berdoa dalam situasi 1ertentu?
Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita bahkan tidak dapat berdoa santa sekali.
Pada "aat-saat seperti ini, kita dapat mengharapkan doa Roh Kudu; (Roma
8:26).

5. Roh memimpin kita hari demi hari kepada kehidupan yang Lerkeme-
nangan dan menyerupai Kristus. Ketika kita dilahirkan baru dan Ron Kudus
mendiami hidup kita, kita menemukan bahwa kita mempunyai dua silat: yang
satu menyangkut sifat alamiah atau jasmaniah dan yang satu lagi men yangkut
sifat rohaniah. Kita menemukan bahwa tubuh kita masih dapat dicob Li secara
kedagi ngan. Pergumulan antara baik dan jahat yang kita alami dalam diri kita
digambarkan dengan jelas dalam Roma 7. Dalam bagian Kitab Suci ir i Paulus
berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai
manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada (11 dalam
aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik" (Roma 7: 18). Di sini, rasi l Paulus
tidak memperhitungkan pertolongan Roh Kudus, tetapi dalam pasal 8, ia
menyebut Roh Kudus 19 kali dalam hubungan dengan kehidupan yang
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berkemenangan. Penguasaan Roh Kudus atas kehidupan orang Kristen adalah
rahasia kemenangan terhadap dosa. Roh Kudus bertanggung jawab untuk
perkembangan rohani kita; Ia ingin menunjukkan kepada kita cara mengalahkan
sifat yang hanya mementingkan diri sendiri (Roma 8:1-14).

Tempat yang kita berikan kepada Roh Kudus dan pengutamaan-Nya dalam
kehidupan kita akan menentukan watak kita. Manusia tidak dilahirkan dengan
kebiasaan-kebiasaan yang tak dapat berubah. Watak terbentuk dari kebiasaan
yang kita kembangkan dengan cara melakukan sesuatu secara berulang-ulang.
Watak manusia duniawi yang hidup hanya untuk memuaskan keinginan
tubuhnya saja merupakan pemandangan yang memuakkan dan menyedihkan.
Watak manusia rohani yang mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan-
nya adalah berbeda sama sekali, sebagaimana akan kita lihat. Jalan keluar yang
diberikan rasul Paulus adalah, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan
menuruti keinginan daging" (Galatia 5:16). .

6. Roh Kudus menghasilkan buah kehidupan Kristen. Seorang kawan per-
nah bertanya kepada saya mengapa sekelompok orang yang katanya mempunyai
hubungan yang rapat dengan Roh Kudus membanggakan kerohanian mereka
kepada orang lain. Ia berkata bahwa ia tidak dapat membayangkan Roh Kudus
menyombongkan diri-Nya sendiri. Saya sangat setuju dengan pendapatnya. Un-
tuk menghindari keduniawian (menyerah kepada keinginan daging) atau keroha-
nian yang dangkal, kita perlu hidup dalam Roh.

Hidup dalam Roh mengandung arti bahwa seseorang bergantung terus-
menerus kepada Roh Kudus dan yakin akan kemampuan-Nya untuk menyedia-
kan kelepasan dalam setiap segi kehidupan orang tersebut. Walaupun kepada
kita tidak dijanjikan kelepasan yang sempurna dari dosa, namun kehidupan
kita akan diubah sementara kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh. Sebagai ganti
perbuatan daging (Galatia 5: 19-21), kita akan menghasilkan buah Roh, "kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri" (Galatia 5:22-23). Sifat-sifat atau buah ini
adalah ciri-ciri Roh Kudus. Kita harus meneliti sikap, hubungan, dan tindakan
kita untuk melihat kalau hal-hal tersebut menggambarkan ciri-ciri ini atau justru
tidak menunjukkan buah semacam ini. (Untuk mempelajari lebih jauh tentang
buah Roh, lihat buku Pelayanan Kristen LKTI berjudul Hidup yang Berkelim-
pahan - Suatu Penelaahan Tentang Watak Kristen.i
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8 Jelaskan enam cara Roh Kudus menolong orang percaya berdasarkan enam
kata berikut ini.

a Lahir Baru: .

b Bersaksi: ..

c Mengajar: .

d Doa Syafaat: .. : .

e Bimbingan: .

f Buah: , ..

Baptisan-Nya

Tujuan 5. Mengenali istilah-istilah yang berhubungan dengan baptisan Roh.

Hubungan yang intim antara Roh Kudus dan orang beriman dilukiskan
dalam Alkitab dengan beberapa istilah yang deskriptif. Salah satu dari, mtaranya
disebut baptisan. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya kata ii li berarti
""selam" (Matius 3:11; Kisah Para Rasull:5). Apakah yang terjadi kalau seorang
diselamkan ke dalam air? Ia akan menjadi basah sama sekali! Air meliputi seku-
jur tubuhnya. Betapa mulianya untuk mengetahui bahwa adalah mungkin bagi
kita - _.manusia biasa - diliputi (dipenuhi) secara menyeluruh oleh Allah sendiri!

Istilah lain yang dipakai untuk menggambarkan hubungan R<.h Kudus
dengan orang percaya ialah kepenuhan (Kisah Para RasuI2:4; 4:31). Jika suatu
mangkuk penuh, maka mangkuk itu tidak lagi dapat menampung lebih banyak.
Dalam cara yang sama, Roh Kudus ingin memberikan kita kuasa dan kemuliaan-
Nya sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak akan mampu mener ma lebih
banyak lagi. Dengan demikian, kita akan memiliki kuasa, hikmat, dan urapan
yang perlu untuk menyenangkan Allah dan melayani Dia dengan berhasil guna
dalam Tubuh Kristus. Kita dapat dipenuhi berulang kali oleh Roh Ku jus sama
seperti orang Kristen yang mula-mula. Sementara kapasitas kita untuk dipenuhi
bertambah, Ia akan terus memenuhi kita hingga tingkat-tingkat yang baru dengan
kepenuhan ilahi-Nya. Orang percaya dinasihati, "Hendaklah kamu penuh dengan
Roh" (Efesus 5:18). Kiranya kita rindu untuk selalu dipenuhi dengan Roh!

Cara ketiga untuk melihat hubungan ini ialah mengatakan bahwa Roh
Kudu', dicurahkan atas kita (Yoel2:28-29). Yoel berbicara tentang huj.m musim
gugur (hujan akhir) yang diharap-harapkan dengan sangat oleh para petani di
Israel, agar tanaman mereka akan masak pada waktunya untuk dituai Kiranya
kita semua mempunyai kerinduan yang sama kuatnya akan pencurahan Roh
Kudu> ke atas gereja-gereja dan kehidupan kita, supaya kita boleh nengem-
bangk an semua potensi yang kita miliki bagi kemuliaan Allah.
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Perjanjian Baru menyatakan bahwa kita harus mempunyai pengalaman
yang pertama agar pekerjaan Roh Kudus yang khusus dimulai dalam kehidupan
kita, seperti ditunjukkan dalam istilah-istilah yang telah disajikan tadi. Akan
tetapi baptisan pertama tidak boleh dipandang sebagai puncak dari kehidupan
dalam Roh.

Dari pengalaman orang beriman dalam kitab Kisah Para Rasul, kita
mengetahui bahwa setelah baptisan pertama (Kisah Para Rasul 2), mereka
mengalami kepenuhan-kepenuhan tambahan (Kisah Para RasuI4:31). Sesudah
diperkenalkan kepada kehidupan dalam Roh, mereka berjalan dengan Dia dan
bertumbuh secara rohani. Sebagai contoh, bandingkan 2 Korintus 3:18, Roma
8:29, dan 2 Petrus 3:18. Hubungan ini seharusnya menjadi lebih indah semen-
tara waktu berlalu. Setelah memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, Roh
Kudus akan menyelesaikannya sementara kita hidup dalam Dia (Filipi 1:6).

9 Sempurnakanlah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cara
menuliskan pada titik-titik, salah satu dari istilah-istilah berikut yang cocok
dengan gambaran yang diberikan: baptisan, kepenuhan, pencurahan.

a Dari sudut pandangan ilahi, baptisan Roh Kudus dilihat sebagai .

b Orang beriman yang mencari langkah pertama kepada kehidupan dalam Roh

membutuhkan Roh.

c Unsur yang menunjuk kepada kapasitas orang percaya bagi Roh ialah

Lambang-Lambang-Nya

Tujuan 6. Menjelaskan bagaimana saudara dapat menerapkan makna dari
setiap lambang Roh dalam kehidupan saudara agar dapat melayani
Tuhan dengan lebih baik.

Kita tidak dapat menyudahi penelaahan mengenai ajaran tentang Roh
Kudus kepada orang beriman !anpa menyebutkan lambang-lambang alkitabiah
yang menggambarkan segi tertentu dari pekerjaan Roh Kudus. Bukalah ayat-
ayat yang disebutkan pada halaman berikut untuk menemukan bagaimana lam-
bang itu dipakai.
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Ayat Lambang Keterangan

1. Matius 3: 11 Api Api menghangusk 10 apa
yang tidak murni.

2. Matius 3:16 Burung merpati Burung merpati mel: .mbang-
kan kelembutan.

~
3. I Raja-Raja 19:16 Minyak pengurapan Para raja dan nabi Perjan-

1 Yohanes 2:20 Urapan Roh Kudus jian Lama biasanya diurapi
dengan minyak sebagai tan-
da pengesahan Tul- an atas
pelayanan mereka.

4. Lukas 11:13 Pemberian Roh Kudus adalah pembe-
rian Bapa bagi kita

5. Yohanes 7:37-39 Aliran air hidup Roh Kudus memenuhi kita
hingga melimpah dengan
hidup baru.

6. 2 Korintus 1:22 Meterai atau Uang Roh Kudus diberikan seba-
Efesus 1: 13-14 muka (Jaminan) gai jaminan hidup ke kal ber-

sama Bapa.

7. Yohanes 20:22 Napas Roh Kudus adalah napas
Yehezkiel 37:9, 14 Angin Allah yang memberil an kita

hidup.

10 Dalam buku catatan saudara, buatlah daftar dari lambang-lambang Roh
Kudus, Jelaslah bagaimana saudara dapat menerapkan arti masing-masing lam-
bang dalam kehidupan saudara, agar dapat melayani Tuhan 'dengan lehih baik.
Latihan ini akan menolong saudara untuk menemukan beberapa kebenaran ten-
tang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan sukacita yang datang
melalui Dia.
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Dalam Hubungan Dengan Gereja

Tujuan 7. Mencocokkan gambaran-gambaran tentang pemberian kuasa oleh
Roh Kudus kepada orang percaya untuk pelayanan dengan tang-
gapan orang percaya tersebut terhadap pemberian kuasa ini.

Pembahasan kita tentang cara-cara Roh Kudus melayani dunia yang tidak
percaya dan orang beriman, memberikan kita dasar untuk melihat pelayanan-
Nya bagi Tubuh Kristus sebagai suatu kesatuan atau secara utuh.

Dalam masa Perjanjian Lama, umat Allah menikmati manfaat yang besar
dari pelayanan Roh Kudus ketika Ia mengurapi orang-orang terpilih untuk
pelayanan khusus. Akan tetapi, dalam zaman Perjanjian Baru, pelayanan ini
lebih lagi nyata, karena sifatnya yang berkesinambungan dan tidak terbatas
kepada sekelompok khusus orang percaya. Marilah kita melihat bagaimana dan
mengapa pelayanan Roh Kudus dalam zaman Perjanjian Baru berbeda dengan
kegiatan-Nya dalam zaman Perjanjian Lama.

Pada waktu Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis mengumumkan Yesus
sebagai Sang Pembaptis dengan Roh (Yohanes 1:33). Sebagai akibat karya
penebusan-Nya, Yesus membuka jalan bagi para pengikut-Nya untuk dibaptis
dengan Roh Kudus dan menerima Penolong itu. Ia adalah wakil Yesus sendiri,
yang akan menyertai mereka selama-lamanya (Yohanes 14:16). Setelah kebang-
kitan-Nya, Yesus memberitahukan murid-murid bahwa mereka akan dibaptis
dengan Roh Kudus dalam sedikit hari lagi, dan bahwa sebagai hasilnya, mereka
akan menerima kuasa (Kisah Para Rasul 1:5, 8).

Berbeda dengan urapan khusus untuk tugas tertentu dalam Perjanjian
Lama, pengalaman baru ini - baptisan dengan Roh Kudus - akan menjadi
dasar pemberian kuasa kepada orang beriman untuk kehidupan rohani dan
pelayanan yang mantap dan berhasil guna. Kehadiran Roh Kudus tidak akan
terbatas pada penyelesaian suatu tugas khusus atau peristiwa tertentu saja seperti
dalam zaman Perjanjian Lama. Sebaliknya, Ia akan tinggal secara tetap dalam
hati mereka yang menerima Kristus (Yohanes 7:38-39; 14:17). Akibat dari hal
berdiam di dalam orang beriman dan hadirat-Nya yang berkuasa ialah pertum-
buhan yang dramatis, sementara pengikut-pengikut Yesus bersaksi tentang iman
dan pengalaman mereka kepada orang lain.

Jadi, dalam pengalaman Perjanjian Baru, Roh Kudus dapat mendiami
orang beriman dan memungkinkan mereka untuk hidup suci dan melayani Allah
dalam cara yang berkenan kepada-Nya. Dalam zaman Perjanjian Lama, umat
Allah diperintahkan untuk mematuhi tuntutan-tuntutan Taurat tanpa diberi
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kuasa untuk melakukan demikian, kecuali oleh dorongan hati mereka sendiri
yang baik. Sekarang, hal ini tidak lagi demikian. Kini Roh Kudus mendiami
anggota-anggota gereja dan memimpin kegiatan-kegiatan tubuh itu, sehingga
mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dan kehen-
dak Allah di bumi.

11 Cocokkanlah zaman (kanan) dengan gambaran tentang kegiatan Roh Kudus
dalam kehidupan manusia (kiri). Latihan ini akan menolong saudar l melihat
perbedaan antara pekerjaan Roh dalam Perjanjian Lama dan Ban.

.... a Mendiami untuk sementara bagi pelayanan ter-
tentu .

.... b Mendiami semua orang yang menerima Kristus .

.... c Kehadiran-Nya di dalam dan secara pribadi.

.... d Kehadiran-Nya di luar dan tidak secara pribadi.

.... e Orang dibaptis dalam Roh hanya dengan menerima
Dia .

....f Pengurapan orang-orang tertentu sekali-sekali un-
tuk alasan-alasan khusus.

1) Perjanjian Lama
2) Perjanji an Baru

Para pengikut Yesus tidak hanya diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi
yang berhasil guna, tetapi mereka juga mendapat kuasa untuk membela Injil
dengan berhasil. Hal ini merupakan penggenapan Markus 13:9-11 secara
langsung. Pada suatu peristiwa sebelumnya, Petrus tidak berday a untuk
membela hubungannya dengan Yesus (Matius 26:69-75). Akan tetap, setelah
beberapa pengalaman yang penting, termasuk menyaksikan kebangkitan Yesus
dan d:penuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ia mendapat kebera-
nian untuk berkhotbah (Kisah Para Rasul 2) dan keberanian untuk mel gajukan
pembelaan yang masuk akal tentang imannya (Lukas 4:8-20).

Di samping itu, Roh Kudus mengawasi misi penginlilan Gereja dan memim-
pin hamba-hamba-Nya untuk pergi atau tidak ke suatu tempat (Kisah Para Rasul
13:2; 16:6-7). Melalui pimpinan-Nya, orang-orang Kristen yang mula-mula men-
jangkau pusat-pusat yang menjadi penting sekali dalam kesinambungan misi
Gereja. yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk (Markus 16: I 5). Roh
Kuduslah yang mengasingkan Paulus dan Barnabas untuk pelaya-ran dan
menetapkan mereka bagi pelayanan ini dalam usaha permulaan misi pengin-
jilan Gereja (Kisah Para Rasul 13:2).
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Roh Kudus juga memimpin pengaturan yang patut bagi Gereja. Sewaktu
Gereja bertumbuh dan melintasi batas-batas kebangsaan, budaya, dan agama,
timbullah persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan yang selaras
dengan alkitab dan kasih Kristen. Prasangka manusiawi mengancam untuk
memecah-belah Tubuh Kristus, tetapi kepemimpinan Roh Kudus memungkin-
kan Yakobus dan para rasul untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dan
memberikan nasihat yang bijaksana (Kisah Para Rasul 15:28-29). Ini menye-
babkan Gereja malahan bertumbuh lebih cepat dan mengembangkan roh per-
satuan dan kesatuan.

Melalui pimpinan-Nya yang berkesinambungan, Roh memimpin Paulus
dan orang-orang lain untuk mendorong, menghibur, mengajar, memperingat-
kan, dan menggariskan disiplin bagi Gereja melalui surat-surat yang diilhami.
Sebagai contoh, Paulus menangani persoalan khusus tentang perilaku jemaat
Korintus dalam hubungan dengan tanggung jawab sosial (l Korintus 7:40).
Penulis surat Ibrani menerangkan disiplin sebagai proses pertumbuhan rohani
yang olehnya Allah memimpin orang beriman kepada kedewasaan rohani (Ibrani
12:4-11).

Dalam proses pendewasaan, Roh Kudus sebagai pemimpin yang mahabi-
jaksana, memperlengkapi setiap orang percaya dengan karunia-karunia yang
perlu untuk melaksanakan fungsinya dalam dunia dan Gereja, Tubuh Kristus,
Bandingkan Roma 12:4-8; 1 Korintus 12:1-28, dan Efesus -4:11-16. Paulus
berkata, "Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu
yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama" (l Korintus 12:6, 7).

Demikianlah Roh Kudus memperlengkapi Gereja dengan kuasa-kuasa ini:

1. Kuasa untuk menginjil.

2. Kebijaksanaan dan keberanian yang perlu untuk membela Injil.

3. Karunia-karunia yang sesuai untuk pelayanan kepada Tubuh Kristus
secara menyeluruh dan juga kepada anggota-anggotanya secara pribadi.

4. Kepemimpinan manusia untuk memimpin pekerjaan ini.

5. Visi dan ilham yang perlu untuk memenuhi Amanat Agung.
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12 Cocokkanlah gambaran tentang pelayanan Roh (kanan) dengan tanggapan
orang beriman yang sesuai dengan gambaran itu (kiri) .

.... a Orang beriman menjadi sadar dan merin-
dukan kesempatan untuk menjangkau
orang berdosa .

.... b Orang beriman dalam Gereja berfungsi
sebagai suatu tubuh yang utuh, masing-
masing melaksanakan pelayanannya yang
khusus .

.... c Orang percaya dibaptis dalam Roh Kudus.

.... d Orang beriman diberi kuasa untuk mem-
hela Injil.

.... e Orang percaya mengandalkan Alkitab dan
doa ketika menghadapi kesulitan dan kepu-
tusan.

1) Memberikan kuasa untuk
hidup dan pela vanan.

2) Memberikan karunia-ka-
runia

3) Memberikan vis dan pim-
pinan

4) Mengatasi ma: alah-ma-
salah.

5) Memberikan hicmat dan
keberanian.

Mengertikah saudara betapa kita harus mengandalkan Roh Kue.us untuk
kehidupan rohani, kekuatan, visi, keberhasilan dalam pelayanan, pel lolongan
pada masa pencobaan, dan usaha untuk hidup berkemenangan secar a pribadi
dan kedewasaan rohani? Sembahlah Roh Kudus. Kasihilah kehac.iran-Nya
dalam kehidupan saudara. Rindulah untuk bertumbuh dan berkemb mg men-
jadi orang rohani yang Ia kehendaki bagi saudara. Kiranya saudara selalu sadar
akan Pribadi ini yang telah datang untuk berdiam dalam saudara. Pekalah
terhadap suara-Nya, himbauan-Nya, teguran-Nya, dan nasihat-Nya Kiranya
setiap pikiran, percakapan, dan perbuatan saudara mencerminkan kesadaran
saudara akan kepemimpinan-Nya dalam hidupmu. Lalu kehidupar saudara
akan berkelimpahan secara rohani dan benar-benar menjadi berhasil,

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional sebelum Inelan-
jutkan dengan Pasal 5 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit I. Kem-
ballkan Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat
kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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soal-soal untuk menguji diri

BENAR-SALAH. Jikalau pernyataan itu BENAR, tuliskan B pada titik-titik.
Kalau SALAH, tuliskan S.

1Sifat-sifat khas ke-Allahan - kekekalan, kemahakuasaan, kemahaha-
diran, dan kemahatahuan - dapat digunakan untuk Roh Kudus.

2 Istilah Tuhan sebagaimana digunakan dalam tulisan rasul Paulus, yang
menunjuk hanya kepada ke-Allahan, dipakai untuk Roh Kudus.

3 Ucapan berkat rasuli dan rumusan baptisan menunjukkan kesamaan men-
dasar dari Oknum-Oknum dalam Tritunggal.

4 Pada hakikat-Nya, Roh Kudus bukanlah pribadi sebab memiliki ciri-ciri
seperti angin.

5 Tindakan-tindakan pribadi, nama-nama pribadi, hubungan-hubungan
pribadi, kata-kata ganti yang menunjukkan kepribadian dan perlakuan-
perlakuan pribadi merupakan unsur-unsur yang menyiratkan bahwa Roh
Kudus mempunyai kepribadian.

6 Karena kita terbatas sedangkan Roh Kudus tidak terbatas, maka kita tidak
sanggup untuk mengerti sesuatu mengenai pribadi dan pekerjaan-Nya,

7 Roh Kudus tidak bekerja di antara orang berdosa yang najis.

8 Orang beriman menerima pertolongan khusus dari Roh melalui doa
syafaat-Nya untuk mereka.

9 Petrus mengajar bahwa pengalaman pribadi seseorang lebih dapat diper-
caya sebagai pedoman bagi iman dan praktek hidup dibandingkan dengan
Firman Allah .

. .. .10 Salah satu perbedaan utama antara pelayanan Roh Kudus di antara orang
Israel dalam Perjanjian Lama dan gereja dalam Perjanjian Baru .ialah
bahwa Ia mendiami orang percaya dalam Perjanjian Baru .

.... 11 Pelayanan Roh terbatas pada hal membawa Injil bagi mereka yang belum
terjangkau dan ha] membela Injil di hadapan pejabat-pejabat pemerintah .

.... 12 Roh Kudus adalah pemimpin yang dapat dipercayai dalam mengatasi
permasalahan-permasalahan.



116 DASAR-DASAR KEBENARAN

.... 13 Ketika Roh Kudus diizinkan memimpin orang beriman menuu keme-
nangan atas tabiatnya yang berdosa, orang tersebut menjadi semakin
veperti dengan Tuhannya .

.... 14 Kehidupan dalam Roh mulai ketika kita dipenuhi oleh-Nya .

.... 15 Pada waktu orang beriman dibaptis dalam Roh Kudus, ia telah riencapai
kedewasaan rohani secara penuh .

.... 16 Baptisan dalam Roh Kudus menjadi dasar untuk kehidupan dan pertum-
buhan lebih jauh dalam Roh .

.... 17 Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan hidup kekal bersama
Bapa .

.... 18 Pengurapan dengan minyak melambangkan kesucian Roh Ku Ius .

... .19 Dalam Alkitab, baptisan dalam Roh dilambangkan sebagai aliran-aliran
air hidup .

.... 10 Roh yang mendiami merupakan jaminan bahwa orang percaya selalu akan
hidup suci dan berhasil.

--------------------------
jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam uraian pasal

1 a 4) Kekekalan.
b':') Kemahahadiran .

c 1) Kemahakuasaan.
d 2) Kemahatahuan.

7 Jawaban a, e, dan d benar. Jawaban b salah. (Melalui kematian dan
kebangkitan-Nya, Kristus telah mengalahkan Iblis.)

1 Jawaban a), c, dan d) adalah bukti keilahian Roh Kudus. Jawaban b)
buk anlah bukti keilahian - istilah Penolong merupakan salah satu gam-
baran dari banyak fungsi Roh Kudus.
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8 Jawaban saudara sendiri. Jawaban itu harus mirip dengan jawaban berikut:
a Melalui kelahiran baru, Roh Kudus membawa kita ke dalam keluarga

Allah.
b Ia memberikan kita kuasa untuk bersaksi.
c Ia mengajar kita.
d Ia berdoa kepada Bapa untuk kita (memohonkan syafaat bagi kita).
e Bila kita mengizinkan-Nya, Roh Kudus akan memimpin kita menuju

hidup yang berkemenangan dan menyerupai Kristus.
f Ia menghasilkan buah rohani (sifat seperti Kristus) dalam kita kalau kita

menyerahkan kendali kehidupan kita kepada-Nya.

3 a 2) Pekerjaan Roh Kudus di dunia.
b 3) Kedaulatan ilahi.
c 4) Kesetaraan ilahi Oknum-Oknum dalam ke-Allahan.
di) Kemajemukan Oknum dalam ke-Allahan seperti yang nampak dalam

penciptaan.
e 4) Kesetaraan ilahi Oknum-Oknum dalam ke-Allahan.

9 II pencurahan. b baptisan. kepenuhan.

4 a 3) Kehendak. b 1) Akal. c 2) Perasaan.

10 Jawaban saudara mungkin mirip jawaban saya:
Api: Roh Kudus menguduskan saya.
Burung merpati: Ia memimpin saya dengan lembut.
Minyak pengurapan: Roh mengurapi saya untuk pelayanan yang berhasil-
guna.
Pemberian: Roh Kudus adalah pemberian yang baik dari Bapa untuk saya.
Air hidup: Ia memenuhi saya hingga melimpah, serta memberikan hidup
kepada saya.
Meterai (Uang Muka): Roh Kudus adalah jaminan Allah bagi saya bahwa
saya akan mendapat bagian dalam kerajaan-Nya yang kekal.
Napas, Angin: Roh Kudus memberikan saya (menghembuskan ke dalam
diri saya) hidup yang kekal.

5 Tindakan-tindakan mi mengungkapkan bahwa Roh Kudus melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang oknum dan tidak
mungkin dilakukan oleh kuasa yang bukan pribadi. Karena itu, tindakan-
tindakan ini menunjuk kepada kepribadian Roh Kudus.
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11 a I) Perjanjian Lama.
b 2) Perjanjian Baru.
e.!) Perjanjian Baru.

d 1) Perjanjian Lama.
e 2) Perjanjian Baru.
f 1) Perjanjian Lama.

6 Saudara seharusnya melingkari semua KECUALI e (Kekuatan yan g bukan
prihadi) dan g (Itu). Tidak satu pun dari kedua kata ini dapat dir.unakan
unt uk Roh Kudus.

12 a 3) Memberikan visi.
b 2) Memberikan karunia-karunia.
el) Memberikan kuasa untuk hidup

dan pelayanan.

d 5) Memberikan hikmat dan
keberanian.

e 4) Mengatasi masalah-r iasalah.
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Warga Yang Diperintah Allah
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