
Oknum yang
Menolong

KOl,! kelahiran saya adalah kota pusat industri mobil, sehingga keti .a saya
lulus dal I SMA, saya bekerja di pabrik mobil. Saya diberi tugas men Jalang
badan III ibil dari satu tempat pemasangan ke tempat yang lain. Pekerj aan ini
membu! r.hkan tenaga dua orang, tetapi kepala buruh berusaha men! urangi
pengelu.i an, sehingga ia berkata bahwa saya sebaiknya bekerja send Ii

Beberapa mobil yang besar hampir mustahil didorong oleh seora 19 dan
pada al l.ir jam kerja saya bersiap-siap untuk berhenti kerja. Say.r lelah
mernutu-xan bahwa besok merupakan hari terakhir saya, tetapi ke .sokan
harinya" epala buruh itu datang bersama dengan seorang yang bertubu 1 besar
dan ku-r. serta berkata, "Kenaikan, teman sekerjarnu yang baru." '-,emua
masalah -elesai sudah.

Ken-ca tugas Tuhan Yesus di dunia akan selesai, murid-murid-Nya bim-
bang kai L na harus melangsungkan pelayanan yang tak mungkin dilakukan tanpa
pertolor ~an-Nya. Semua harapan mereka nampaknya punah ketika la li salib.
Mereka putus asa dan kembali menjadi nelayan. Tetapi setelah keban t krtan-
Nya Ye-us menampakkan diri pada murid-murid kembali, dan mengularu I janji-
Nya unt , k mengutus Penolong yang lain bagi mereka.

Tida k ada keputusasaan pada hari itu ketika Roh Kudus datang' l bagai
Penolon, mereka! la adalah segalanya bagi mereka untuk menolong r ier eka
melaksanakan amanat Kristus.

Ki1<1baru saja melihat bahwa Roh Kudus adalah Oknum yang sempurna
dan ilahi Pada pasal ini kita akan belajar cara-cara la menolong kita, )-aitu
dengan ialan menginsafkan, membaharui, mengajar dan memberi n isihat.
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Apakah saudara membutuhkan lebih banyak pertolongan-Nya dalam salah satu
hal ini? Bukalah hati saudara sementara saudara belajar dan biarkanlah Roh
Kudus menjadi Penolong Pribadi saudara.

ikhtisar pasal

Ia Menginsafkan
la Memperbaharui
la Mengajar
la Menasihati

tujuan pasal

Setelah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan apakah arti pekerjaan menginsafkan yang dilakukan Roh
Kudus, berdasarkan Yohanes 16:7-11.

• Membahas pekerjaan Roh Kudus dalam pembaharuan.

• Menerangkan hal-hal yang berbeda dari pelayanan Roh Kudus dalam hal
mengajar dan menasihati .

• Mengambil manfaat dari pelayanan pertolongan yang dilakukan Roh Kudus.
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kegiatan belajar

1. Pcl.ijarilah pasal ini dengan cara yang diterangkan pada kegiatan belajar di
pav.il 1. Bacalah uraian pasal, cari dan bacalah semua ayat yang diberikan
dal' jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam uraian pasal.

2. Kel iakanlah soal-soal untuk menguji diri dan periksalah jawabar saudara.

uraian pasal

IA MI< NGINSAFKAN

Tujua: I. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar yang berhubungan
dengan pelayanan Roh Kudus dalam hal menginsafkan dt nia akan
dosa, kebenaran, dan penghakiman.

P~'kerjaan pertama Roh Kudus dalam kehidupan manusia diteran, ikan oleh
Yesus ketika Ia mengatakan pada para murid bahwa Ia akan mengutu . seorang
Penol: ng kepada mereka. Inilah kata-kata-Nya:

'-amun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berg ma
'Jagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Pengh bur
II LI tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku a kan
mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengin sat-
kan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; akan di isa,
h arena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebena an,
karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi:
akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihulum
I Yohanes 16:7-11).
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Orang duniawi telah menetapkan patokan sendiri tentang dosa dan kebe-
naran. Mereka akan suka mengabaikan peringatan Allah tentang penghakiman.
Hanya karena kasih Allah yang besar terhadap manusia Ia telah mengutus Roh
Kudus untuk menginsafkan orang berdosa bahwa mereka salah. Roh Kudus
bekerja dalam hati orang yang tidak percaya agar ia berpaling pada Tuhan.
Tetapi Ia menggunakan orang percaya untuk bersaksi tentang Yesus dan hidup
dalam kekudusan di antara orang yang tidak percaya. Dengan demikian kita
dapat berkata bahwa melalui orang percaya Ia akan membuktikan bahwa dunia
salah tentang dosa dan kebenaran serta penghakiman. Ia adalah Penolong kita
dalam membawa dunia kepada Kristus.

Tentang Dosa

Pada suatu waktu ketika saya memberikan undangan untuk menerima
Kristus dalam kebaktian kebangunan rohani, seorang gadis kecil cantik berusia
delapan tahun menanggapinya. Ia berlutut di depan mimbar dengan menangis
dan berseru, "Tuhan, aku seorang yang sangat berdosa!"

Saya ragu-ragu bahwa ia telah melakukan dosa-dosa dunia yang "sangat
hebat", tetapi Roh Kudus telah menunjukkan keindahan Yesus kepadanya, dan
gadis itu mengungkapkan kebutuhannya akan keselamatan. Dunia jarang
memikirkan bahwa ketidakpercayaan kepada Allah dan ketidakacuhan terhadap
karunia mahabesar, yaitu Putra-Nya, adalah suatu dosa yang nyata. Namun
itulah dosa yang terbesar dari semua dosa. Roh Kuduslah yang menginsafkan
gadis kecil itu akan keadaannya yang berdosa. Hanyalah Roh Kudus yang dapat
membuat seorang mengetahui dengan jelas keadaannya dan penolakannya
terhadap Kristus sebagai Juruselamat. Hanyalah Roh Kudus yang dapat mengin-
safkan orang yang tidak pel caya akan kebutuhannya untuk datang kepada
Kristus dalam pertobatan dan menemukan pengampunan untuk dosanya.
Banyak kali Roh Kudus menginsafkan orang-orang berdosa sewaktu mereka
mendengarkan khotbah yang diurapi (Kisah 2:14-41). Pada waktu lain,
kesadaran datang ketika orang berdosa mendengar kesaksian yang diurapi Roh
dari seorang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Juruselamat.

1 Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa dengan
a) memberikan bimbingan tentang hal-hal rohani pada orang yang tidak

percaya.
b) menunjukkan Yesus sebagai contoh kehidupan yang menyenangkan Allah

(yang la inginkan).
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e) membuat orang-orang berdosa menyadari ketidak layakan merel a untuk
menerima kemurahan hati Allah.

Tentang Kebenaran

Yesus mengatakan Roh Kudus akan menginsafkan dunia tentang k .benaran
sebab J a akan pergi kepada Allah Bapa.

Kembalinya Yesus pada Allah Bapa adalah bukti bahwa segala sesi atu yang
Ia kat.ikan tentang diri-Nya adalah benar. Jika Ia tidak benar, Ia ak an mati
untuk Jasa-dasa-Nya sendiri, bukan untuk dosa-dosa kita. Ia akan t nggal di
dalam ~ubur dan membusuk seperti orang-orang berdosa yang lain .' "etapi Ia
ada/al' benar, Ia menjalani hukuman untuk dosa kita, Ia bangkit da' antara
orang -nati, dan Ia kembali kepada Allah Bapa! Inilah sebabny l Petrus
memberitakan kebenaran-kebenaran ini dengan sangat tegas kep ac a orang
banyak pada hari Pentakosta (Kisah 2: 14-41).

Ra sul Paulus mengatakan kepada kita di Roma 1:4 bahwa Yesus" menurut
Roh k,.'l(udusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang ma ti bahwa
Ia adalah Anak Allah yang berkuasa." Roh kekudusan itulah yang nernberi
kesak-ran tentang kebenaran Yesus Kristus. Ia memuliakan Kristus dengan
memberitakan hal-hal Kristus kepada dunia (Yohanes 16: 14).

ROH KUDUS
MENGINSAFKAN

AKAN DOSA
KEBENARAN
PENG HAK IMAN

2 Menurut Kisah Para Rasul, dua jawaban manakah yang memb uktikan
kebena: an Yesus Kristus?
a) Pengajaran-Nya
b) Kematian-Nya di kayu salib
e) Kebangkitan-Nya dari antara orang mati
d) Kembali-Nya kepada Allah Bapa
e) Pelavanan-Nya di antara manusia
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Tentang Penghakiman

Penghakiman yang akan Roh Kudus gunakan sebagai contoh untuk meya-
kinkan manusia tentang kepastian penghakiman adalah penghakiman Iblis.
Kekalahannya yang total pada tangan Yesus, dan kemenangan Kristus atas
neraka dan kematian, seharusnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa akan
ada penghakiman yang terakhir.

Kecuali pemberitaan tentang penghakiman disertai kasih dan keprihatinan
Roh Kudus serta menekankan kemenangan Kristus, itu hanya akan membuat
manusia berpaling dari Allah. Yesus bersedih hati ketika Ia mengingatkan
Yerusalem tentang hukuman yang akan datang dan Ia sama sekali tidak senang
bahwa mereka yang akan menolak-Nya akan dihukum (Matius 23:37-38).

Kita menemukan banyak contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul
bagaimana Roh Kudus menggunakan para rasul untuk meyakinkan orang-orang
tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Petrus berkhotbah dalam ungkapan
nubuat pada hari Pentakosta (Horton, 1976, hal. 127). Hal inilah yang terjadi:

I. Terdapat keinsafan akan dosa karena apa yang mereka lakukan terhadap
Yesus sebab ketidakpercayaan mereka (Kisah 2:22-23).

2. Terdapat keinsafan akan kebenaran sewaktu orang-orang itu menyadari
bahwa Allah tidak mengizinkan Anak-Nya yang kudus melihat kebina-
saan tetapi membangkitkan Dia untuk duduk di sebelah kanan Allah
Bapa (Kisah 2:27, 30-33, 36).

3. Terdapat keinsafan akan penghakiman: "Dan dengan banyak perka-
taan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan
ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, 'Berilah dirimu disela-
matkan dari angkatan yang jahat ini.'" (Kisah 2:40).

4. Akibatnya adalah bahwa pertama orang-orang mulai putus asa, kemu-
dian mereka bertobat dan menerima pesan Petrus. Sekitar tiga ribu orang
ditambahkan pada jumlah orang percaya pada hari itu.

Contoh lain terdapat di Kisah Para Rasul 3:14-21; 4:10-12; 10:39-42 dan
13:27-41.

Roh Kudus tetap Penolong kita hari ini dalam membawa berita keselamatan
kepada dunia. Ia akan memakai kita untuk menginsafkan orang-orang akan
dosa, kebenaran, dan penghakiman.



68 PENOLONG, PENGAJAR DAN PEMIMPIN

3 Linpkarilah huruf di depan pernyataan BENAR yang menerangkan p-layanan
Roh K idus dalam hal menginsafkan dunia akan dosa, kebenar in, dan
penghakiman, berdasarkan pembahasan di atas.
a Dosa yang akan mendatangkan hukuman kekal adalah dosa tidak sercaya.
b Penghakiman yang Roh Kudus insafkan kita adalah penghakiman orang-

oran; berdosa.
c Ker-ngkitan Kristus itu membuktikan kebenaran-Nya.
d Pela .anan Roh Kudus kepada dunia pada umumnya dilakukan ole 1 orang-

oran ,~percaya yang bersaksi melalui kehidupan dan perkataan m .reka.
e Penc kanan Yesus pada penghakiman adalah bahwa hal itul: hyang

sela> aknya diterima orang-orang berdosa.

IA ME\fPERBAHARUI

Tujuan 2. Menyebut tiga hal yang dilakukan Roh Kudus untuk kita r; [idasaat
kita diselamatkan.

P lia pasal selanjutnya kita akan membahas dengan lebih lengka p peker-
jaan Roh Kudus dalarn pembaharuan. Hal ini disebut dalam pasal i li untuk
menur.i ukkan perkembangan pelayanan Roh Kudus sebagai Sahal at yang
menol. ing kita mulai dari penginsafan akan dosa, kebenaran, dan peng rakiman
sampai ke Sahabat, Guru, dan Pembimbing yang tetap. Sebelum ki ,1 dapat
mengal.uni pertolongan Penghibur itu dalam kehidupan sehari-hari I ita, kita
harm r rengalami pem baharu an .

De ngan pembaharuan kita maksudkan "dilahirkan kembali." lnil.ih yang
terjadi h etika kita berbalik dari dosa dan menerima Yesus Kristus sebag li Tuhan

LAHIR DARI ROH
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dan Juruselamat kita. Roh Kudus yang bertindak atas nama Allah Bapa dan
Allah Putra untuk menanamkan kehidupan rohani pada orang berdosa yang
bertobat (Yohanes 3:3-8; 6:63; Titus 3:4-5).

Pada saat pembaharuan, Roh Kudus mendiami kita; yaitu Ia tinggal di
dalam kita dan selalu hadir untuk menolong kita (Yohanes 14:16-17).

4 Bacalah Roma 8:9,11; I Korintus 3:16; 6:19 dan terangkan kebenaran dalam
ayat-ayat ini dengan melengkapi kalimat ini:

Pada saat kita menerima Kristus sebagai Juruselamat kita, Roh Kudus

Setelah membawa kita kepada kehidupan rohani, Roh Kudus tinggal di
dalam setiap orang percaya. Sementara Ia tinggal di dalam kita, Ia adalah
meterai atau jaminan Allah - uang muka atau uang tanggungan yang men-
jamin warisan rohani kita di masa depan:

Di dalam Dia kamu juga - karena kamu telah mendengar firman
kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu - di dalam Dia kamu juga,
ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanji-
kan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai
kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya (Efesus 1:13-14).

5 Berdasarkan Yohanes 14:1-3; Efesus 1:12-13dan II Korintus 1:22, Roh Kudus
disebut jaminan kita sebab

Meterai Roh Kudus melambangkan keamanan yang kita miliki di dalam
Dia sewaktu Ia menguasai kehidupan kita. Meterai itu juga menjamin hubungan
kita sebagai anak dengan bapa, yang berarti bahwa kita akan mengambil bagian
dalam warisan Bapa surgawi kita (Roma 8:15-17; Galatia 4:6).

Dengan demikian Roh Kudus memulai kehidupan rohani kita dalam
pengalaman kelahiran baru. Sewaktu Ia tinggal di dalam kita, Ia dapat
menguasai kehidupan kita. Kehadiran-Nya membawa keyakinan dalam diri kita:
Ia membuat hubungan kita sebagai anak dengan Bapa menjadi berarti dengan
1) menjamin kenyataannya (Roma 8:16), 2) membangun harapan dalam diri
kita sewaktu kita melihat kepada keuntungan masa depan yang dijamin untuk
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kita sebagai anak, 3) berdoa dan menjadi perantara untuk kita supaya "ita ber-
doa mel' urut kehendak Allah (Roma 8:26-27), dan 4) mengingatkan kit 1 bahwa
kegiata i Nya dalam hidup kita adalah jaminan dan meterai dari kehadir ln Allah
yang memberikan pertolongan setiap hari pada kita untuk meno« ng kita
memelihara kehidupan rohani yang mantap.

6 Sebi.t can tiga hal, yang telah kita bicarakan dalam bagian ini, )< ng Roh
Kudus l ikukan untuk kita pada waktu pembaharuan.

IA M}]\GAJAR

Tujuan l. Mengenali apa yang Yesus maksudkan ketika la berkata Ro I Kudus
akan mengajarkan pada kita "segala 'Sesuatu. "

Mc; .yampaikan kebenaran kepada orang-orang percaya adalah salah satu
cara pe nting Roh Kudus sebagai Oknum penolong. Inilah sebabny 1 Yesus
menyerut-Nya Roh Kebenaran dalam kalimat yang sama di mana Ia ITH nyebut-
Nya Penasihat atau Penghibur (Yohanes 14:16-17). Mengajar dan me .a-ihati
berhub.mgan erat dalam pelayanan Roh Kudus. Kita akan membaha 1 ketiga
aspek pelayanan mengajar Roh Kudus. Ingatlah bahwa pelayanan ini ditujukan
pada 0' .mg-orang percaya.

Guru

Sama seperti Yesus datang untuk memberitahukan sifat dan kehend: k Allah
Bapa, demikianlah Roh Kudus datang untuk memberitahu sifat dan ke hendak
Yesus ('r ohanes 14:20-21,23-26). Satu cara yang Ia lakukan ini pada masa lalu
adalah mengilhami pengikut-pengikut Yesus untuk mencatat kehiduj .an dan
pelayanan-Nya. Inilah catatan Injil: kitab Matius, Markus, Lukas dan Y nhanes.

Bauaimana Roh Kudus akan mengajar? Pertama, Ia akan mem ultakan
Kristus. Ia tidak akan mengajarkan pengetahuan baru yang tidak berhubungan;
sebam. I I va Ia akan mengambil hal-hal yang Kristus ajarkan, memberi kl n tam-
bahan Iienerangan padanya, dan memungkinkan para pendengar mel t iahami
kebenar <in yang diinginkan itu. Sewaktu orang-orang percaya tumt uh dan
berkembang dalam kedewasaan rohani, mereka sanggup memikul ta nggung
jawab lebih banyak. Mereka beralih dari makanan bayi ke makana 1 padat
(I Korintus 3:2 dan Ibrani 5: 11-14). Walaupun makanan rohaninya b .rubah,
tetapi dasarnya, yaitu Yesus Kristus, tetap saja.
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Penghibur tidak menghilangkan sesuatu pun yang penting kita ketahui ten-
tang Yesus Kristus. "Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu,"
Yesus berjanji (Yohanes 14:26). Saudara mungkin bertanya, "Tidakkah Ia
memperdulikan pekerjaan, keluarga, keuangan saya?" Tuhan memperhatikan-
nya! Walaupun begitu, Yesus mengajarkan kita untuk mengenali prioritas-
prioritas kita, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu (kebutuhan-kebutuhan saudara yang materi, fisik, sosial dan
kebutuhan lainnya) akan ditambahkan padamu" (Matius 6:33). Roh Kudus
mengajarkan kita bagaimana mengatur kehidupan kita dengan tepat dalam
bidang rohani. Kemudian dengan menguasai kehidupan kita, Ia memimpin kita
dengan tepat dalam setiap bidang lain dalam kehidupan ini. Roh Kuduslah yang
menyatakan kepada kita hal-hal yang terdalam tentang Allah dan menolong
kita untuk mengerti hal-hal rohani (I Korintus 2: 10-15). Dalam semua ini,
tujuan-Nya adalah memuliakan Kristus. Stanley M. Horton mengatakan, "Roh
Kudus selalu menyatakan Yesus seperti apa yang Alkitab katakan tentang Dia"

(1976, hal. 121). 6
ROH KEBENARAN

/

" " " "

MEMULIAKAN
KRISTUS

-:
/ '\.

MENUBUATKAN PERISTIWA-
PERISTIWA YANG AKAN DATANG

Kedua, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang termasuk
dalam hal-hal yang akan diajarkan Roh Kudus. "Ia akan memberitakan
kepadamu hal-hal yang akan datang," kata Tuhan Yesus (Yohanes 16: 13). Janji
ini menjadi lebih jelas ketika rasul Yohanes dikuasai oleh Roh pada hari Tuhan
dan diberi wahyu Yesus Kristus (Wahyu 1:10). Yohanes diberitahukan bahwa
hal-hal ini akan segera terjadi. Wahyu itu mencantumkan suatu catatan
peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dari abad pertama sampai masa Langit
dan Bumi baru (Wahyu 2I). Di bawah ilham yang sama Paulus berbicara ten-
tang kedatangan Tuhan (I Tesalonika 4: 13-18), keadaan sekitar kedatangan-
Nya (I Tesalonika 5: 1-11), hukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak per-
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caya II. Tesalonika 1:5-12) dan penyataan manusia durhaka (II Te salonika
2: I-I::: I Petrus juga berbicara tentang hari kedatangan Tuhan di baw, th ilham
Roh t l l Petrus 3:1-13). Satu unsur yang kita lihat dalam semua peri .riwa ini
adalat- penyataan yang mendatang tentang kemuliaan Yesus Kristus.

7 Teu. I apakah yang terdapat di seluruh kitab Wahyu?
a) HUf' Iman orang-orang berdosa
b) Kel' iuliaan Yesus Kristus
c) Kericnangan akhir Iblis.

8 BerJasarkan pembahasan di atas, ketika Yesus mengatakan bahwa Roh
Kudus .ikan mengajarkan kita "segala sesuatu" apakah yang Ia mak .udkan?
Lingka: ilah huruf di depan jawaban yang saudara pilih.
a) Semi.a hal yang Tuhan inginkan kita ketahui tentang diri-Nya.
b) Sern 13 hal yang kita perlu tahu tentang pekerjaan kita.
c) Pel I. tiwa-peristiwa khusus tentang kehidupan kita yang mendatang di dunia

mr
d) Sern a hal yang Allah ingin kita ketahui tentang Yesus.
e) Hal lai tentang Roh yang akan menolong kita untuk memuliakan Kristus.
f) Pel I• .iwa-peristiwa masa depan yang berhubungan dengan kehidupa 1 rohani

kita dalam Kristus.
g) Bag.rimana menjadi sukses dalam keuangan.
h) Bage imana menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan pengh akiman,

Penafsir

Tujuan 4. Menerangkan fungsi Roh Kudus dalam hubungannya dengan
penulisan Alkitab.

St·waktu kitab-kitab Injil ditulis, Roh Kudus memulai pelayanan-Ni a dalam
hal mCI afsirkannya. Rasul Paulus itulah yang dipilih untuk menerang .an Injil
secara terinci kepada gereja. Surat-surat kirimannya pada gereja me -upakan
bagi all . er besar dalam Alkitab Perjanjian Baru setelah keempat Injil d III Kisah
Para H .sul. Rasul-rasul dan orang-orang percaya lain dalam zaman Perjan-
jian Ba: u diilhami juga oleh Roh Kudus untuk mengambil hal-hal Kn stus dan
memberitahukannya (Yohanes 16:14). Bagaimana hal ini terjadi?

Pt.' tama Petrus 1:20-21 dan II Timotius 3: 16 menunjukkan me kanisme
pengunrkapan ilahi. Ayat-ayat ini mempertunjukkan bahwa Rol Kudus
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mengilhami orang-orang untuk mencatat Firman Allah sewaktu itu diberikan
kepada mereka. Penulis-penulis manusiawi itu tidak memulai proses tersebut;
sebaliknya mereka berbicara dan menulis dengan teliti pesan-pesan Tuhan
sebagaimana mereka didorong oleh Roh Kudus. Orang yang dengan serius
menyelidiki Firman Allah akan memperhatikan bahwa walaupun pesan itu
berasal dari Allah, itu dicatat dengan gaya pribadi dan dengan perbendaharaan
kata yang berbeda dari setiap penulisnya. Dalam beberapa kasus, latar belakang
pengalaman penulis itu jelas nyata. Para penulis bukanlah robot mekanik;
mereka peka akan Roh Allah dan mencatat dengan tepat pesan yang disam-
paikan Allah, dengan memakai fasilitas mereka dalam proses itu.

Walaupun kanon Alkitab telah ditutup dan semua yang Allah hendak
nyatakan telah dicatat dalam Alkitab, Roh Kudus melanjutkan pekerjaan-Nya
untuk menafsirkan apa yang telah ditulis. Ia mengambil hal-hal ini dan men-
jelaskannya dalam hati dan pikiran orang-orang percaya.

Cara terbaik untuk mengerti suatu buku adalah menanyakan penulisnya
apa yang ia maksudkan ketika buku itu dituliskannya. Masalahnya ialah bahwa
kebanyakan penulis tidak dapat dihubungi. Tetapi Roh Kudus masih ada! Semua
penulis Alkitab meninggal berabad-abad yang lalu. Sungguh menyenangkan
untuk mengetahui bahwa Pengarang yang ilahi bersama dengan kita selamanya!
Setiap kali saudara membuka Alkitab, Penolong pribadi saudara ada di sam-
ping saudara untuk membantu mengerti kan ayat itu.

9 Menurut ayat Alkitab yang telah kita bicarakan dalam bagian ini, yang
manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan keterangan terbaik ten-
tang fungsi Roh Kudus dalam penulisan Alkitab?
a) Roh Kudus menyebabkan orang-orang menulis apa yang Ia nyatakan dalam

gaya, perbendaharaan dan bentuk kesusasteraan yang sama sehingga setiap
bagian dalam Alkitab menjadi sama dengan yang lain.

b) Ketika Roh Kudus menggerakkan orang-orang suci, mereka tak sadarkan
diri. Dalam ketidaksadaran itu mereka hanya mencatat apa yang didiktekan.
Dalam hal ini, Roh Kudus tidak menggunakan gaya, perbendaharaan atau
bentuk kesusasteraan penulis sendiri.

c) Roh Kudus mendorong orang-orang pilihan Allah untuk bernubuat. Ketika
Roh menggerakkan mereka, maka mereka dengan teliti mencatat pesan Allah.
Dalam proses menyampaikan pesan Allah, Roh menggunakan perbendaha-
raan, gaya dan latar belakang pengalaman setiap penulis.
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Jurubicara

Tujuan 5. Menghubungkan kata jurubicara dengan pelayanan Ye.ws, Roh
Kudus dan orang percaya.

Sang penghibur akan menjadi jurubicara Allah setelah Yesus kembali
kepada Allah Bapa di Surga. Seorang Jurubicara adalah seseorang y mg ber-
bicara -ebagai wakil orang lain. Yesus telah menjadi saksi dan jurubic Ira yang
sempurna untuk Allah, tetapi Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang Al ah Bapa
bebankan kepada-Nya. Yesus mengatakan pada para murid-Nya bahwa bila
Roh kvienaran datang, la akan berbicara (Yohanes 16: 13).

Ye-us, sebagai jurubicara Allah Bapa, telah mengatakan, "Ajaran-« u tidak
berasal jari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku" ( rohanes
7:16). Hal yang sama juga berlaku bagi Sang Penghibur, "la tidak akan ~erkata-
kata dar i diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itu ah yang
akan dikatakan-Nya" (Yohanes 16: 13).

Pt" bedaan-Nya adalah bahwa YesU5 berbicara dengan tubuh ma iuviawi-
Nya se idiri, sedangkan Penghibur itu akan berbicara melalui orang-or mg per-
caya. Ketika kita berbicara untuk Dia, biasanya itulah suatu pesan Ro 1 Kudus
yang tvl ah diberikan-Nya pada kita sewaktu kita belajar Firman TI han. Ia
menerangi dan mengurapi kita ketika kita belajar, dan kita menjadi jui uhicara
Allah. l iengan cara ini, Allah dapat memiliki jurubicara di seluruh dUI da pada
waktu vang sama, sebab Penolong kita hadir di setiap tempat. Ia da rat ber-
bicara melalui masing-masing kita ketika kita mendengarkan-Nya da r mem-
biarkan Ia berbicara melalui kita .....

YESUS ADALAH
JURUBICARA
ALLAH BAPA

ROH KUDUS
BERBICARA MELALUI

ORANG PERCAYA
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Ak an ada waktu juga, seperti kita akan pelajari kemudian, ketika Roh
Kudus berbicara langsung melalui kita dengan karunia-karunia Roh. Kita
sebenarnya yang berbicara, tetapi la yang memberikan kata-kata yang akan
kita ucapkan pada saat karunia itu bekerja. Setiap orang percaya dapat ber-
bicara untuk Allah, tetapi hanya ketika ia menerima pesan dari Roh Kudus
(I Korintus 12:1-10).

10 Bacalah Yohanes 14:7 dan 26, lalu jawablah pertanyaan ini:
a Siapakah jurubicara yang menyatakan kepada kita sifat Allah? .

b Siapakah jurubicara yang menyatakan kepada kita sifat Yesus? .

c Bila Roh Kudus berbicara melalui kita, apa yang akan la ingatkan kepada
kita?

d Menjadi jurubicara berarti o 0 0 0 ••••••

IA MENASIHATI

Tujuan 6. Mencocokkan aspek-aspek yang berbeda dari pelayanan-menasihati
Roh Kudus dengan setiap definisinya.

Pada pasal I kita telah mempelajari bahwa kata Yunani Paraclete di
Yohanes 14: 16 diterjemahkan dengan cara-cara yang berbeda di Alkitab sebagai
Penghibur, Penolong atau Penasihat. Arti harfiah kata ini adalah "seseorang
yang dipanggil mendampingi kita untuk menolong." Dalam memikirkan Roh
Kudus sebagai Penasihat kita, dalam hal ini artinya sebagai seorang teman yang
tampil sebagai perantara, pembimbing, atau penghibur. Semua aspek ini dari
pelayanan pribadi Roh Kudus untuk kita sangat tepat dengan gagasan tentang
seorang yang dipanggil mendampingi kita untuk menolong setiap waktu.
Bagaimana kita dapat menerapkan pelayanan ini dalam kehidupan pribadi kita?

Perantara

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab
kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sen-
diri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengeta-
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hui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Al/th,
berdoa untuk orang-orang kudus (Roma 8:26-27).

DJ sini rasul Paulus menunjuk kepada Roh sebagai Perantara kita (oknum
yang berdoa atau memohon demi kepentingan orang lain). Dalam rru sa-masa
kelemahan, kita tidak tahu apa yang harus kita doakan dan bagaim ma ber-
doa. Dalam kebingungan kita, kita sering tidak sampai mengerti apa yar g benar-
benar kita butuhkan dan bagaimana mencari penyelesaian yang tepat. lvlungkin
kita mHUmenyenangkan Allah dan melakukan kehendak-Nya lebih dari segala
hal lamnya dalam hidup kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana mene icokkan
kesulitan-kesulitan saat ini dengan maksud Allah yang besar, yaitu membawa
kita kepada kedewasaan rohani. Pada saat-saat itulah, Roh datang rr cnolong
dan memohon doa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terI .uakan.
Allah Bapa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita dan dalarr PIkiran
Roh. O!eh karena ada hubungan yang sempurna antara Allah Bapa den zan Roh
Kudu" tidak dibutuhkan kata-kata. Dan sebab Roh mengetahui pernik ran dan
kehendak Allah, kita dapat yakin bahwa Ia memohon menurut kehenda k Allah,
Penget ahuan ini seharusnya menolong kita percaya bahwa doa kita lkan di-
jawab dengan cara dan dalam waktu Allah.

Sava pernah mempunyai pengalaman dalam waktu doa ketik 1 beban
sebegiu. berat sehingga saya tidak tahu bagaimana mengungkap hal tu pada
Allah. Saya benar-benar merasa kehadiran Roh di dalam diri sa) a, yang
membe: itahu Allah tentang keluhan saya yang tidak dapat saya I arakan.
Sangat lah menakjubkan untuk mengetahui bahwa kita mempunyai Teman
penolong yang mengambil permohonan kita ketika kita tidak tahu ba, raimana
berdoa!

Seorang teman utusan gerejawi di Afrika sakit keras sehingga deng 1I1 buru-
buru dibawa ke rumah sakit untuk operasi dan melahirkan anaknya y mg per-
tama dcngan cara pembedahan perut. Pada saat yang amat kritis, ayah <eorang
teman :'ang berada di Amerika terbangun dari tidurnya dengan meras t sangat
terbeban untuk berdoa bagi Marie. Ia berdoa sepanjang malam dan k eesokan
harinya ia melanjutkan berdoa, tanpa makan dan istirahat. Malam I edua ia
tetap berdoa. Pagi hari yang kedua ia bangkit dari berlutut dan meru atakan,
"Tuhan telah menjawab doa saya!" Beberapa jam kemudian pada hari nu anak
perempuannya menerima telgram dari utusan gerejawi tersebut di Afr ka yang
berbun vi, "Anak laki-laki kami telah lahir kemarin. Marie dan bayinya
selamat" Itulah Roh Kudus, Perantara kita, yang menanamkan kesa 1 dalam
hati orang suci ini mengenai kebutuhan untuk berdoa dan menjadi P' -rantara
untuk seorang teman yang tinggal ribuan kilometer jauhnya.
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Roh Kudus juga menolong permohonan kita dengan mengingatkan kita
tentang hal-hal yang menjadi milik kita dalam Kristus dan meyakinkan kita
tentang hal-hal yang Allah ingin lakukan untuk kita (I Korintus 2: 12). Tanpa
pertolongan-Nya, doa-doa kita akan menjadi kosong belaka.

11 Dalam bagian ini tentang Perantara, kita telah melihat Roh Kudus menolong
kita untuk berdoa dengan dua cara apakah?

......................................................................................................

12 Dari contoh-contoh di bawah ini, yang manakah melukiskan pelayanan Roh
Kudus sebagai perantara? Lingkarilah huruf di depan jawaban yang saudara pilih.
a) "Saya membuat daftar dari semua kebutuhan saya dan menyampaikannya

kepada Tuhan dalam doa."
b) "Saya tahu bahwa Saudara saya mempunyai keperluan rohani yang dalam,

tetapi saya tidak tahu bagaimana mendoakannya. Saya hanya dapat
menyerahkan pada Roh Kudus sementara la menyampaikan keperluan itu
kepada Allah."

c) Keluarga saya tidak mempunyai makanan. Selagi kami berdoa ada orang
mengetuk pintu. Seorang teman dari gereja kami berdiri di muka pintu
dengan sebuah keranjang berisi bahan makanan. Tuhan telah menyediakan
jawaban sebelum kita berdoa."

d) "Karena Tuhan lebih mengetahui kebutuhan saya daripada saya sendiri, sebe-
narnya tidaklah perlu untuk saya me~ banyak waktu dengan berdoa."

Pembimbing

Karier apakah yang akan saya pilih? Dengan siapa saya akan menikah?
Di mana saya harus tinggal? Dalam hidup di mana saudara menghadapi kepu-
tusan-keputusan yang penting setiap hari, saudara membutuhkan pembimbing
yang dapat diandalkan. Kesuksesan saudara akan bergantung pada jenis bim-
bingan yang saudara ikuti.

Banyak suara yang. memberikan nasihat, dan masing-masing mengatakan
bahwa nasihat-nasihat mereka yang terbaik. Tetapi hanya satu Pembimbing
saja yang benar-benar tepat untuk diikuti. Ialah Pembimbing yang dijanjikan
oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara harus memutuskan di antara kebenaran dan
kesalahan, Ia akan memimpin saudara pada jalan kebenaran sebab Ia adalah
Roh Kebenaran. Bimbingan-Nya selalu memimpin kepada kesuksesan yang
benar (I Yohanes 4:1-6).
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Galatia 5:16 mengatakan, "Hiduplah oleh Roh" - yaitu berjaia-n dalam
Roh, dj pimpin oleh Roh (ayat 18). Ayat 25 mengatakan, "Jikalau ki a hidup
oleh Roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Agar dipimpin Ideh Roh
kita hal us bersedia mengizinkan Dia membimbing langkah-langkah kita la akan
memimpin selama kita hidup selaras dengan-Nya dan menginginkan. pa yang
la inginkan (Roma 8:5). Bila kita mengakui pimpinan-Nya yang berd iulat , la
akan membimbing kita berangsur-angsur ke dalam semua kebenaran ( r ohanes
16: 13) Ia juga akan memimpin kita, sama seperti anggota gereja rru da mula
sampai' 'disukai semua orang". Pastilah la akan menyediakan keperh an kita,
sama seperti yang dilakukan-Nya untuk mereka: dalam hal ekonomi, l ipangan
kerja dan rohani (Kisah 2:42-47).

DJ samping fungsi-Nya sebagai Pembimbing kita kepada kebens ran dan
petunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari kita; Roh Kudus juga mer yatakan
betapa huruknya kelakuan kita, yaitu kelakuan yang berhubungan deng, tn tabiat
lama ~Ita yang tidak diperbaharui (bandingkan Efesus 4:20-32 da I Roma
8:12-14,1, Lagi pula, di samping menyatakan perangkap-perangkap yang ada
pada ja.an seseorang yang cenderung dikuasai tabiat lama, Roh Kue us juga
menolongnya untuk mematikan setiap kelakuan yang tidak sesuai deng. Jl tabiat
barunya. Atau, Roh Kudus mungkin hanya menahan kita dari m -ngikuti
kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pada waktu itu. B rkanlah
dosa ji]"a Paulus dan teman-temannya rindu mengabarkan Injil ke Asi I; tetapi
itu bukanlah waktu yang tepat untuk Allah (Kisah 16:6-10). Kemudi ln hari,
pencegahan ini diangkat dan Paulus melaksanakan pelayanan yang lu H biasa
di daerah ini (Kisah 19:10). Fungsi Roh Kudus ini sebagai pembimbr-ig kita
adalah penting dalam perkembangan rohani kita.

13 Bacalah ayat-ayat di sebelah kanan, dan cocokkanlah dengan mae, un bim-
bingan vang ditunjuknya di sebelah kiri. Tulislah nomor pilihan saudara di tem-
pat yang. kosong.

a Pengambilan keputusan

b Pencegahan

.... c Penetapan

d Petunjuk

1) Kisah X:29
2) Kisah 13:2
3) Kisah 15:28
4) Kisah 16:6

Ki1a telah melihat bahwa Roh Kudus bukan saja memberi petun uk ten-
tang apa yang seharusnya kita lakukan (pengambilan keputusan, penetapan,
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petunjuk) tetapi Ia juga membimbing kita dalam apa yang tidak seharusnya
kita lakukan, melarang kita untuk mendahului Dia atau bertindak dengan cara
yang tidak sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah (bandingkan Roma
8:12-16 dengan I Yohanes 3:2-3). Kita seharusnya mengharapkan bimbingan
dari Dia dan menaati suara-Nya.

Penghibur

Seperti yang telah kita katakan, kata Paraclete kadang-kadang diter-
jemahkan Penghibur. Roh Kudus adalah Penghibur kita dalam arti sebagai
Oknum "yang dipanggil mendampingi kita untuk menolong." Penghiburan Roh
Kudus bukanlah belas kasihan ilahi. Ia mengetahui kesukaran hidup dan
menaruh belas kasihan, tetapi penghiburan-Nya bukan sekedar rasa simpati.

Di antara buah-buah roh lain yang Ia anugerahkan ke dalam hidup kita,
Roh Kudus menghasilkan damai sejahtera (Galatia 5:22). Kedamaian-Nya
adalah hasil yang terjadi bila hidup kita diserahkan pada pengawasan-Nya
(Roma 8:6). Sementara kita menjadi lebih sadar akan pengawasan-Nya atas
hidup kita, kita menjadi sadar akan hubungan kita sebagai anak rohani, yaitu
bahwa kita ini milik Allah. Hal ini menghasilkan suatu perasaan kita menjadi
milik Allah, yang dikuatkan Roh. Pengetahuan ini seharusnya memberikan kita
suatu perasaan aman dan damai yang sangat menakjubkan.

Penghiburan-Nya mencakup pengharapan. Walaupun malam sangat gelap,
Penghibur, yang mengetahui masa depan dengan sempurna, memberitahukan
saudara akan ada hari esok, dan bahwa janji Tuhan Yesus "Aku datang kem-
bali kepadamu" akan terpenuhi (Yohanes 14:28).

14 Cocokkanlah aspek-aspek yang berbeda tentang pelayanan penghiburan Roh
Kudus di sebelah kanan dengan definisinya yang terdapat di sebelah kiri. Tulislah
nomor yang saudara pilih di tempat yang telah disediakan .

• oo' a Roh memimpin kita melalui disiplin, pencegahan,
penetapan, petunjuk, pengambilan keputusan.

• oo' b Roh Kudus memberi kita damai dan pengharapan
bahkan dalam situasi yang paling sulit.

.... c Roh Kudus menolong kita ketika kita berdoa dengan
mengingatkan tentang kebutuhan kita dan dengan
berdoa untuk kita ketika kita tidak dapat mengutara-
kan kebutuhan-kebutuhan yang terdalam.

1) Perantara
2) Pembimbing
3) Penghibur
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15 Apakah saudara telah mengalami pertolongan Roh Kudus dalam salah satu
aspek mi? Jika sudah, tulislah Perantara, Pembimbing, dan Penghib, Ir dalam
buku l.atatan saudara. Di samping masing-masing terangkanlah pen galarnan
pribadi yang telah saudara alami dari pelayanan Teman penolong sau lara itu.
Ucapkan syukur pada-Nya karena Ia bersama-sama dengan saue ara dan
melayani semua kebutuhan rohani dan jasmani saudara.

Sekarang saudara telah menyelesaikan Unit 1, Sahabat Pribadi, Saudara
telah diajar bahwa Roh Kudus adalah Oknum yang sempurna, Okn irn yang
ilahi, dan Oknum yang menolong. Ia ingin tinggal di dalam diri sauda 'a untuk
rnengaiar dan membimbing saudara.

Pada unit berikutnya saudara akan menemui bahwa Roh Kudu; adalah
juga seorang Sahabat yang berkuasa. Allah memberkati saudara se rientara
melanj utkan pelajaran saudara!
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Pilihlah jawaban yang benar pada setiap pertanyaan.
Lingkarilah huruf di depan jawaban yang saudara pilih.

1 Yang manakah dari kata-kata ini BUKAN terjemahan dari kata Yunani
Paraclete?
a) Penghibur
b) Penasihat
c) Pencipta
d) Penolong

2 Yang manakah definisi harfiah kata Paraclete?
a) Oknum yang menginsafkan
b) Oknum yang dipanggil untuk menghakimi
c) Oknum yang bersimpati
d) Oknum yang dipanggil mendampingi kita untuk menolong.

3 Yang manakah dari kata-kata ini TIDAK termasuk pelayanan Roh Kudus
yang menginsafkan? Ia menginsafkan dunia akan semua hal ini kecuali
a) penghakiman
b) pembaharuan
c) kebenaran
d) dosa

4 Kata pembaharuan dalam hubungan dengan pelayanan Roh Kudus
menerangkan
a) kelahiran rohani.
b) kelahiran jasmani.
c) kematian dan kebangkitan Kristus.
d) berusaha hidup lebih baik.

5 Penghakiman yang diinsafkan oleh Roh Kudus pada dunia adalah pengha-
kiman
a) orang-orang percaya
b) orang-orang yang tidak percaya.
c) Iblis.
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6 Kalm at manakah, menurut pelajaran kita, yang BUKAN pekerja an Roh
Kudus I' ada saat penyelamatan kita.
a) Ia nu ndisiplin kita.
b) Ia nu meterai kan kita.
c) Ia mi. mperbarui kita.
d) Ia ti iggal dalam kita.

7 Kata manakah yang TIDAK berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus
ketika Id memeteraikan kita,
a) Mihl.
b) Keamanan
c) Jamil an
d) Kesenpurnaan

8 Roh h udus mengingatkan kita akan kebutuhan yang harus kita do ak 111, dan
Ia menvarnpaikan kebutuhan kita pada Tuhan dengan keluhan-keluh" II yang
tidak dapat diungkapkan, Inilah pelayanan-Nya sebagai:
a) Guru
b) Pengl rbur
c) Peran: ara
d) Pembicara

9 Pengunbilan keputusan, pencegahan, penetapan, dan petunjuk berhu iungan
erat del "an fungsi Roh Kudus sebagai
a) Pernunpin
b) Peng-ubur
c) Pera II' ara
d) Peng nsaf

JA WA13,\N SINGKAT. Jawablah setiap pertanyaan sesingkat mung] Jn,

10 Sebur kanlah dua hal yang Yesus katakan akan dilakukan Roh Kudus dalam
pelayanan mengajar-Nya.
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11 Daftarkan dalam urutan yang tepat para jurubicara yang telah menyam-
paikan pernyataan Allah kepada manusia.

Dari Allah ... oo •••••••••••••••••• oo •••••••••• oo •• oo., • oo ••••• , oo •••••••••••••• oo •• oo •• oo oo ••••• ,

••• oo ••••••••••••••• oo •••••••••••• oo •••••• oo •• oo •••••••••• oo •••• oo •• oo oo •• oo ••• kepada manusia.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan dengan Pasal4 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit 1.
Kembalikanlah Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan
Siswa.

83
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 'laya akan melingkari a), d), e), 0, dan h). Jawaban b), c), dan g I bukanlah
'lai-hal khusus yang diajar Roh Kudus kepada kita, meskipun l< memberi-
kan hikmat kepada kita untuk mengusahakan perkara-perkara y mg praktis
.ian rohani.

1 '1 j menunjukkan Yesus sebagai contoh kehidupan yang men} enangkan
Allah (yang Ia inginkan).

9 . I Roh Kudus mendorong orang-orang pilihan Allah

2 '.'I Kebangkitan-Nya dari antara orang mati.
,J I Kembali-Nya kepada Allah Bapa

10 a Yesus
II Roh Kudus
~' Semua hal yang diajarkan Yesus
d berbicara sebagai wakil orang lain

3 a Benar
II Salah

" Benar
d Benar
ii' Salah

11 kadang-kadang Ia mengingatkan kita akan kebutuhan-kebutul an supaya
kita dapat berdoa tentang hal-hal itu. Pada waktu yang lain I, menyam-
paikan hal-hal itu langsung pada Allah ketika kita tidak dapat IT enemukan
kata-kata untuk mengatakannya.

4 (Dengan kata-kata saudara sendiri.) Berdiam dalam kita; datang mtuk ting-
,1al dalam kita.

12 lawaban b) dan c) menggambarkan pelayanan perantara Roh Kudus.

5 1..1 adalah meterai atau jaminan bahwa Yesus akan datang untuk milik-Nya
-cndiri seperti yang dijanjikan dalam Yohanes 14. Roh Kue us adalah
raminan atau uang muka warisan kita yang akan datang.

13 a 3) Kisah 15:28
b 4) Kisah 16:6
c 2) Kisah 13:2
d 1) Kisah 8:29
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6 Ia memperbarui kita. Ia diam dalam kita dan Ia memeteraikan kita.

14 a 2) Pembimbing
b 3) Penghibur
el) Perantara

7 b) Kemuliaan Yesus Kristus.

15 Jawaban saudara sendiri.



M[fUD~ ~
Roh Kudus:

Sahabat
yang Berkuasa
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