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Pengantar

Booklet ini merupakan buku keempat dari seri Booklet
Pengajaran, di mana tujuan booklet-booklet ini adalah untuk:

1. Mengenalkan ajaran-ajaran teologis di GKI bagi yang belum
pernah mengetahuinya.

2. Mengingatkan kembali bahan-bahan pengajaran selama masa
katekisasi.

3. Sebagai pegangan ajaran dan referensi saat dibutuhkan.
Booklet-booklet ini dibuat secara ringkas, agar mudah

dibaca dan fokus hanya pada satu tema pengajaran, sehingga ti-
dak “menakutkan” karena biasanya buku-buku pengajaran sa-

ngat tebal.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Cibubur, Juli 2019

Pnt. Meida  E. Andel



Doktrin Roh Kudus

Pribadi Roh Kudus
Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal.

Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau kekuatan Allah, tetapi
Dia adalah suatu pribadi dan Roh Kudus adalah Allah sendiri.

Bukti-bukti dalam PB yang menyatakan Roh Kudus
sebagai satu pribadi:
1. Roh Kudus berbicara (Kis. 8:29; Why.2:7).
2. Roh Kudus menginspirasikan Alkitab (2Tim. 3:16).
3. Roh Kudus disebut penolong (Yoh. 14:26, 15:26).
4. Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Kristus (Yoh.

15:26).
5. Roh Kudus mengajar dan memimpin ke dalam seluruh

kebenaran (Yoh. 14:26, 16:13).
6. Roh Kudus mendoakan (Rm. 8:26-27).
7. Roh Kudus bisa didukakan (Ef. 4:30).
8. Roh Kudus bisa dihujat dan didustai manusia (Kis. 5:3;

Mrk. 3:29).

Sifat Roh Kudus
PB juga mengungkapkan dengan jelas bahwa Roh Ku-

dus adalah Allah yang memiliki sifat-sifat keilahian-Nya:
1. Kekal (Ibr. 9:14).
2. Mahatahu (1Kor. 2:10-11).
3. Mahakuasa (Luk 1:35), melakukan mukjizat (Rm. 15:19).
4. Ia melakukan pekerjaan yang hanya dilakukan Allah (Yoh.

3:5-8).



Sebutan/Simbol Roh Kudus
Alkitab mencatat beberapa sebutan Roh Kudus, antara

lain:

1. Roh Allah (1Yoh. 4:2; 1Kor. 3:16).
2. Roh Kudus (Luk. 11:13; Kis. 1:8).
3. Roh Bapa (Mat. 10:20).
4. Roh Kristus (Rm. 8:9).
5. Roh Kasih Karunia (Ibr. 10:29).
6. Roh Penghibur (Yoh.14:16).
7. Roh Kebenaran (Yoh.16:13, 15:26).
8. Roh Pemberi Hidup (Rm. 8:2).
9. Roh Kemuliaan (1Ptr. 4:14).

Roh Kudus juga sering diungkapkan dengan berbagai
simbol/lambang, antara lain: angin (Yoh. 3:3-4), api (Kis. 2:3),
burung merpati (Mat. 10:16), minyak (1Yoh. 2:20), meterai
(2Kor. 1:22; Ef. 1:13, 4:30), dll.

Peranan Roh Kudus
1. Dalam karya penciptaan, Roh Kudus ikut mengambil bagian

(Kej. 1:2- 3,27) dan memelihara ciptaan (Mzm. 104:30).
2. Dalam keselamatan, Roh Kudus bersaksi tentang Kristus

(Yoh. 15:26; 1Kor. 12:3).
3. Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa, kebenaran

dan penghakiman (Yoh. 16:8) dan melahirbarukan (Yoh. 3:5
-6; Tit. 3:5).

4. Roh Kudus menguduskan/memperbarui hidup orang percaya
(1Kor. 6:11; 2Tes. 2:13; 1Ptr. 1:2).

5. Dalam kehidupan orang percaya:



a. Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya (Rm. 8:9;
1Kor. 3:16).

b. Memperbarui hidup orang percaya hari demi hari (Tit.
3:5).

c. Menghasilkan buah Roh Kudus dalam diri orang percaya
(Gal. 5:22-23).

d. Dalam pelayanan; memberikan karunia-karunia rohani
kepada orang percaya untuk pelayanan dan pembangunan
tubuh Kristus (1Kor. 12:8-10,28-29; Rm. 12:6-8; Ef. 4:11;
1Ptr. 4:11).

Baptisan Roh Kudus dan Dipenuhi Roh Kudus
Baptisan Roh Kudus

Istilah Baptisan Roh Kudus dalam PB hanya muncul
sebanyak 7 kali (Mat. 3:11; Mrk. 1:8; Luk. 3:16; Yoh. 1:33-34;
Kis. 1:5; 1Kor. 12:13).

Dibaptis dengan Roh Kudus di sini memiliki pengertian
“turunnya Roh Kudus atas seseorang yang percaya dan meneri-
ma Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat” (Rm. 10:9-10; Kis.
10:44, 11:17). Hal ini dialami satu kali dan terjadi pada permu-
laan/awal kehidupan seorang Kristen (catatan: kecuali ada kasus
khusus dalam Kis. 1:4-5, 2:1, 8:1- 25, 19:1-10, di mana terjadi
penundaan pemberian Roh Kudus. Hal ini terjadi karena Allah
mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingga tidak bisa
dikatakan bahwa antara pertobatan dan pemberian Roh Kudus
selalu ada selang waktu (bdk. Ef. 1:13).

Baptisan Roh Kudus yang dialami oleh seseorang tidak
harus disertai tanda-tanda bahasa lidah. Untuk membuktikan
apakah seseorang sudah sungguh-sungguh bertobat, percaya Tu-



han Yesus dan menerima Baptisan Roh Kudus bukan dilihat dari
apakah dia bisa berbahasa lidah atau tidak, melainkan dari buah-
buah pertobatannya.

Dipenuhi Roh Kudus
Yang dimaksud dengan “dipenuhi Roh Kudus” adalah

kehidupan yang senantiasa dipimpin atau dikontrol oleh Roh
Kudus. Istilah ini banyak dipakai dalam PB, misalnya: Yesus
Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus (Luk. 4:1), ketujuh orang
yang terpilih dipenuhi dengan hikmat dan Roh Kudus (Kis. 6:1-
7), Stefanus dikatakan sebagai orang yang dipenuhi dengan
iman dan Roh Kudus (Kis. 7:5), dsb.

Di dalam Roh Kudus, Kristus hadir untuk menyertai,
memberi kekuatan dan hikmat kepada umat yang percaya; se-
hingga umat percaya dimampukan untuk hidup kudus dan ber-
saksi di tengah-tengah dunia ini. Sabda Yesus: “Aku akan minta
kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Pe-
nolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
yaitu Roh Kebenaran ….” (Yoh. 14: 16-17)

Mengapa Roh Kudus Dicurahkan?
Bagi kepentingan Gereja:
1. Turunnya Roh Kudus atas gereja. Hari Raya Pentakosta

mengingatkan kita akan turunnya Roh Kudus yang di-
janjikan Yesus atas gereja yang masih muda, yaitu kepada
sekelompok murid Yesus bersama Maria, ibu Yesus yang
dengan tekun, sehati dalam doa bersama di satu ruangan di
Yerusalem.

2. Menjadi komunitas orang percaya yang dipersatukan dan



diperbarui oleh  Roh Kudus. Pada saat itulah persekutuan
umat percaya mulai terbentuk. Jadi gereja Tuhan mulai hadir
di atas muka bumi sejak pencurahan Roh Kudus yang terjadi
pada hari Pentakosta.

3. Roh Kudus akan mengawal perjalanan gereja muda ini untuk
memperluas misi Kerajaan Allah dan untuk mempersatukan
umat dari berbagai bangsa dari seluruh dunia. Ingat bahwa
pada saat Pentakosta, di Yerusalem berdiam berbagai suku
bangsa, dari Yahudi, Partia, Media, Elam, Mesopotamia,
Asia, dst.

Bagi kepentingan Umat:
Tuhan menganugerahkan dan mencurahkan Roh Kudus

agar umat percaya makin diteguhkan, dikuatkan dan dibimbing
oleh Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini:
1. Supaya kita jangan menjadi yatim piatu, karena ditinggalkan

Yesus naik ke Surga, tetapi Dia akan datang kembali. (Yoh.
14:18). Banyak murid berada dalam keadaan sedih dan
ketakutan  karena saat Yesus wafat, mereka tidak punya
pengharapan lagi. Dalam pikiran mereka, Tuhan yang mere-
ka andalkan malah mati.  Tetapi sesuai dengan janji Yesus
sendiri bahwa Dia akan pergi kepada Bapa dan memberi
kepada kita seorang Penolong yang lain yaitu Roh Kudus.

2. Supaya bisa hidup berkemenangan. (Kis. 1: 8; Mrk. 16: 17-18,
Ef. 6:12, 17-18). Banyak juga umat pengikut Kristus hidup
dalam keterpurukan dikarenakan menghadapi kebuntuan da-
lam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dengan dicu-
rahkannya Roh Kudus, maka Yesus ingin agar kita memiliki
iman yang mengalirkan kuasa untuk menang.

3. Supaya berani mewartakan Injil dan bersaksi tentang Kristus.



(Kis. 4:31, Kis. 8:25). Sebelum Yesus terangkat ke surga,
murid-murid (misalnya Petrus) sering bersembunyi,
menghindar atau bahkan melarikan diri. Tetapi ketika Petrus
mengalami pencurahan Roh Kudus, maka terjadi perubahan
yang luar biasa. Petrus menjadi berani memberitakan Injil
bahkan menempuh segala resikonya (diancam, dianiaya, dan
dipenjara).

4. Membantu kita saat berdoa. (Rm. 8:26). Banyak orang yang
salah tafsir, bahwa berdoa itu harus dengan untaian kata-kata
yang indah dan panjang serta sangat lengkap. Tuhan tahu
keterbatasan kita, bahwa tidak semua orang pandai berdoa.
Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus, Ia membantu kita dalam
kelemahan kita,  dan menolong kita untuk menyampaikan
keluh kesah kita kepada Allah.

5. Supaya hidup dapat saling mengampuni, tidak menyimpan
kepahitan. (Kis. 7:54-60). Hidup di dalam komunitas kristiani
dan saling melayani, tidak menjamin tidak timbul masalah
dan konflik.

6. Supaya menghasilkan buah Roh. (Gal. 5:22-23). Ukuran
kedewasaan iman seseorang bukan diukur dari berapa usian-
ya dan berapa lama ia mengenal atau bekerja melayani Tu-
han. Tetapi patokannya adalah, apa yang dihasilkan orang
tersebut saat sudah memiliki komitmen ikut dan melayani
Tuhan sekian lama. Apakah kasih, sukacita, damai sejahtera
dll, ada dan kentara dalam relasinya dengan sesama? Itulah
buah yang harus dihasilkan ketika seseorang berjalan se-
bagai murid Tuhan Yesus.

7. Menjadikan umat yang diperbaharui. (Tit. 3:5; Yoh. 4:24).
Banyak orang beranggapan bahwa manusia tidak bisa diu-
bah. Segala sesuatu sudah dibentuk ‘dari sononya.’ Ini



perbedaan yang mendasar dengan umat beriman, bahwa di
dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya ada-
lah percaya bahwa saat Roh Kudus bekerja dalam diri
seseorang, maka bisa terjadi perubahan-perubahan yang sig-
nifikan dalam hidupnya.

Pegangan ajaran
Apa yang dimaksud dengan istilah Pegangan Ajaran

Gereja Kristen Indonesia dengan Ajaran? Bedanya sangat seder-
hana yaitu GKI tidak bermaksud membuat sendiri ajarannya
secara eksklusif. Ia mau mengakui semua ajaran dan tradisi yang
diwariskan oleh kekayaan sejarah Gereja. Di dalam pengakuan-
nya itu GKI memilih ajaran yang dianggapnya sesuai untuk di-
pegang sebagai ajarannya.

Dengan penjelasan ini berarti GKI melihat dirinya se-
bagai Gereja yang memiliki sikap terbuka sekaligus kritis ter-
hadap perbedaan yang ada. Karenanya istilah yang digunakan
oleh kita bukanlah membuang segala yang dianggap tidak benar
karena berbeda dengan apa yang kita yakini tetapi 'pemantapan
pegangan ajaran'.

Pegangan  Ajaran GKI Mengenai Allah
1. Sesungguhnya “Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa” (Ul.

6:4). Tidak ada Allah selain Dia (Kel.20:3; Ul. 5:7). Dialah
Allah yang telah menciptakan langit dan bimi serta seluruh
isinya, dan yang tetap memeliharanya hingga kesudahan
alam (Kej. 1:2; Mzm. 24:1; 89:12; 104:1, dst; Kol. 1:16).
Allah menyatakan diri dalam karya penciptaan-Nya dalam



sejarah umat manusia (Mzm. 19:2-3; Rm. 1:19-20) dan
secara khusus dan sempurna dalam Yesus Kristus Anak-Nya
yang Tunggal (Yoh. 1:18). Oleh pimpinan Roh Kudus  kami
mengenal dan menyembah Dia sebagai Bapa dalam Yesus
Kristus, sebab semua orang yang dipimin Roh Allah adalah
anak-anak Allah (Rm. 8:14-15).

2. Allah berbicara kepada manusia, berulang kali dan dalam
pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabi, dan pada zaman
akhir ini dengan perantaraan Yesus Kristus Anak-Nya yang
Tunggal (Ibr. 1:1-2). Dalam Yesus Kristus, Allah menya-
takan diri sebagai Allah yang mengampuni dan me-
nyelamatkan manusia dari penghukuman karena dosa, yaitu
dengan jalan mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengam-
bil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan
diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supa-
ya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di
langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan”
bagi kemuliaan Allah, Bapa (Flp. 2:7-11).

3. Allah hadir dan bekerja di dalam dunia dan dalam gereja me-
lalui Roh Kudus yang memerdekakan, membarui, dan me-
neguhkan, serta memberi kuasa pada gereja untuk menjadi
saksi, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan
penghakiman, dan memimpin orang-orang percaya kepada
seluruh kebenaran Allah (Yeh. 37; Kis. 1:8; Ef. 3:16-17; 4:3-
4; Rm. 8:1; 1Kor. 12:7,12; 14:26,33; 2Tim. 1:7; Yoh. 16:8-
11,13). Karena itu kami mengaku dan memuliakan serta



menyaksikan Allah yang Esa dan kekal, yaitu Allah bapa, Anak dan
Roh Kudus (Yes. 43:10; 44:6; Mat. 28:19; 2Kor.13:13; Flp.
4:20, Ibr. 13:8; Why. 4:8).
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