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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan konsep yang benar tentang Allah Roh Kudus 

sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti dengan benar pribadi Allah Roh Kudus. 

2. Setiap murid memiliki kehidupan yang memerlukan dan mengandalkan Roh 

Kudus. 

3. Setiap murid mengalami baptisan Roh Kudus dan hidup penuh dengan Roh 

Kudus. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pribadi Roh Kudus 

2. Keilahian Roh Kudus 

3. Kita memerlukan Roh Kudus 

4. Baptisan Roh Kudus  

5. Langkah-langkah untuk Menerima Baptisan Roh Kudus 

6. Beberapa Manifestasi Roh Kudus  

 

Pendalaman 

 

Murid perlu membuka hati terhadap karya Roh Kudus, hingga mengalami lawatan 

dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. 
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uhan Yesus yang bangkit dari antara orang-orang mati yang telah naik ke Surga 

serta dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, Dialah yang mengutus Roh 

Kudus untuk tinggal di dalam hati orang-orang saleh.  Orang-orang yang ditebus 

oleh Kristus menyediakan tubuhnya untuk menjadi tempat kediaman Roh itu (Yohanes 

16:4b-15; Matius 3:11; Yohanes 1:32-33).  

A. Pribadi Roh Kudus  

Roh Kudus ialah suatu pribadi yang pasti (Yohanes 14:16-17).  Sifat-sifat suatu pribadi 

ada pada Roh Kudus, dan Ia layak dihormati sama seperti Yesus.  Roh Kudus bukanlah 

suatu kuasa yang tidak mempunyai kepribadian dan bukan hanya suatu gerakan.  

Memang ada ajaran yang tidak Alkitabiah yang mengajarkan bahwa Roh Kudus (Holy 

Spirit) bukan suatu pribadi tetapi hanyalah “semangat (spirit) yang kudus”. 

Roh Kudus adalah Roh Kebenaran yang diberikan oleh Allah.  Ia bersaksi tentang 

Yesus,  Ia akan menolong, menyertai, dan tinggal di dalam setiap orang percaya 

(1 Korintus 6:19). 

Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah yang esa, yaitu 

• Allah Bapa (Kejadian 1:1-2) 

• Allah Putra, Yesus (Matius 3:16-17; Yohanes 10:30) 

• Allah Roh Kudus (Matius 28:19) 

Memang dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kita mengenal Dia sebab Dia 

menyertai dan diam di dalam hidup kita.  

Bukti-bukti bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi: 

1. Sifat-sifat suatu Pribadi Ada pada Roh Kudus 

Roh Kudus mempunyai pengetahuan (Kolose 2:3), mempunyai kehendak 

(1 Korintus 12:11), mempunyai kasih (Roma 15:30), mempunyai pikiran (Roma 

8:27) 

2. Perbuatan Roh Kudus Menyatakan Ia adalah Satu Pribadi 

Roh Kudus dapat menyelidiki hati dan segala sesuatu dalam hidup kita (1 Korintus 

2:10), Ia dapat berkata-kata kepada umat Allah (Wahyu 2:7), Ia berdoa untuk kita 

(Roma 8:26-27), Ia memberi perintah (Kisah 15:30), Ia memanggil manusia dan 

memberi jabatan (Kisah 13:2). 

T 
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3. Roh Kudus Adalah Suatu Pribadi yang Mempunyai Perasaan 

Ia dapat merasa didukacitakan dan didurhakai (Kejadian 6:3; Yesaya 63:10; Efesus 

4:30; Matius 12:31-32), Ia dapat merasa diolok-olok (Ibrani 10:29), Ia dapat 

merasa didustai (Kisah 5:3), Ia dapat dihujat (Matius 12:31-32), Ia dapat 

dipadamkan (1 Tesalonika 5:19). 

Bila kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, maka untuk mengalami 

hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus kita harus memperlakukan Roh Kudus 

sebagai satu pribadi pula.  Banyak orang Kristen yang menganggap Roh Kudus 

hanya sebagai suatu pengalaman sekali saja.  Tetapi sesungguhnya Roh Kudus 

adalah pribadi yang ingin terus berkomunikasi dan bersekutu dengan kita.  

B. Keilahian Roh Kudus 

Roh Kudus adalah pribadi ilahi, Ia adalah Allah Roh Kudus yang merupakan salah satu 

pribadi dari Allah Tritunggal.  

1.  Sifat-sifat Ilahi Ada pada Roh Kudus 

Roh Kudus Kekal (Ibrani 9:14), Mahatahu (Yohanes 14:26; 1 Korintus 2:10-11), 

Mahakuasa (Lukas 1:35), Mahahadir (Mazmur 139:7-10) 

2. Roh Kudus Mengerjakan pekerjaan Ilahi 

Roh Kudus berkuasa menciptakan (Ayub 33:4).  Ia berkuasa menghidupkan yaitu 

memberi hidup kepada umat Allah (Yohanes 6:63).  Ia memakai para nabi dan 

rasul untuk bernubuat (2 Samuel 23:2-3).  Ia memberi kelahiran baru (Yohanes 

3:5-8).  Ia mengajar tentang Allah (Matius 28:19) 

Roh Kudus disebut Tuhan dan Allah (2 Korintus 3:17-18; Matius 28:19).  Roh 

Kudus selalu menguatkan Firman Allah, jika pemberita Firman Tuhan tanpa 

disertai Roh Kudus maka akan kering, untuk itu pemberita Firman Tuhan harus 

diurapi dengan Roh Kudus sehingga Firman yang diberitakan itu penuh kuasa.  

C. Kita Memerlukan Roh Kudus 

Dengan mempelajari Alkitab, kita akan mengerti mengapa kita memerlukan Roh 

Kudus, bahkan harus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan kita. 
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1.  Tuhan Yesus Memerlukan Roh Kudus  

Memang Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dalam pelayanan-Nya sebagai manusia, 

Ia memberikan teladan bahwa Ia memerlukan Roh Kudus. 

• Pada saat dibaptis air, Tuhan Yesus juga dibaptis Roh Kudus (Lukas 3:21-22). 

• Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun oleh pimpinan Roh 

Kudus (Lukas 4:1-2). 

• Tuhan Yesus melayani dengan kuasa karena ada pengurapan Roh Kudus 

(Lukas 4:18-19). 

2.  Para Rasul Memerlukan Roh Kudus  

• Para rasul tidak meninggalkan Yerusalem sebelum dibaptis dengan Roh Kudus 

(Kisah 1:4-5). 

• Dengan kuasa Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah dan tiga ribu orang 

bertobat (Kisah 2). 

• Barnabas dan Saulus (Paulus) berangkat ke Seleukia dan Siprus oleh perintah 

Roh Kudus (Kisah13:9). 

• Paulus dan Silas tidak memberitakan Injil ke daerah-daerah tertentu karena 

dicegah oleh Roh Kudus (Kisah 16:6-7). 

3.  Setiap Orang Percaya Memerlukan Roh Kudus  

Setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus.  Ketika Paulus sampai di Efesus, 

pertama kali yang Paulus tanyakan kepada jemaat di Efesus adalah: “Sudahkah 

kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?”  Karena Paulus tahu 

bahwa tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak akan berhasil (Kisah 19:1-6). 

Kita memerlukan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sangat menolong kita dalam hal-

hal berikut: 

• Agar kita menjadi saksi (Kisah 1:8)  

• Roh Kudus berdoa untuk keluhan yang tak terucapkan (Roma 8:26-27)  

• Agar kita menjadi penyembah yang benar (Yohanes 4:24)  

• Agar kita memiliki buah roh (Galatia 5:22-23)  

Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita akan menghasilkan kualitas ilahi dalam 

kehidupan kita sehingga kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah.  
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D. Baptisan Roh Kudus  

Apakah Baptisan Roh Kudus?  Setelah kita mengalami peristiwa lahir baru oleh Roh 

Kudus, kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus.  Ada perbedaan antara kelahiran 

baru dan baptisan Roh Kudus.   

• Lahir baru berarti Allah memberikan “roh yang baru” dan “kehidupan yang baru” 

(2 Korintus 5:17) di dalam diri kita sehingga kita menjadi anak Allah yang 

diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal.   

• Sedangkan baptisan Roh Kudus berarti pengalaman pertama kita menyambut 

satu pribadi yang hidup, yaitu Roh Kudus untuk menguasai dan memimpin 

kita sepenuhnya.  Dengan demikian kita akan menerima kuasa Allah untuk hidup 

sebagai anak Allah yang berkemenangan dan menjadi saksi-Nya (Kisah 1:8).  

Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan 

baptisan Roh Kudus, yaitu “Dibaptis oleh Roh Kudus”; “Penuh dengan Roh Kudus”; 

“Roh Kudus Mengurapi”; dll.  Semua perkataan di atas menerangkan satu pekerjaan 

atau pengalaman yaitu berkenaan dengan menyambut pribadi Roh Kudus untuk 

menguasai hidup kita (Kisah 1:5; 4:8; 10:44-46; 11:15-17; 19:2-6; Lukas 4:18; 24:49).  

Menyambut suatu pribadi adalah suatu pengalaman yang jelas dan pasti.  Jadi orang 

yang mengalami itu (pribadi yang bersangkutan) dapat mengetahui apakah ia sudah 

menerima-Nya atau belum (Kisah 19:1-2; 8:12, 15-17). 

E. Langkah-langkah untuk Menerima Baptisan Roh Kudus 

1. Bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya (Kisah 2:38-39).  

Hanya setelah seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus akan 

dicurahkan sepenuhnya (Kisah 2:38-39). Percayalah bahwa Yesus adalah Sang 

Pembaptis dengan Roh (Markus 1:8), baptisan roh bukan dilakukan oleh hamba 

Tuhan, tetapi orang Tuhan Yesus sendiri. 

2. Mengetahui dengan pasti dan percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan sejak 

Pentakosta (Kisah 2:1-4).  Nubuat yang disampaikan melalui Nabi Yoel sudah 

digenapi (Kisah 2:16-21) dan masih berlaku sampai sekarang. 

3. Jangan takut dan ragu-ragu untuk menerima Roh Kudus, karena Bapa di surga 

pasti akan memberi yang terbaik untuk anak-Nya (Lukas 11:11-13).  Bapa di 

Surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya 

(Lukas 11:11-13). 
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4. Datang dengan kerinduan dan menyambut-Nya dengan pasti 

• Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair (Mazmur 42:2) 

• Seperti tanah yang haus akan air (Yesaya 44:3) 

• Seperti orang miskin yang membutuhkan Tuhan (Matius 5:3) 

• Seperti orang yang lapar dan haus akan kebenaran (Matius 5:6) 

5. Menyerah total (pasrah) sesuai dengan kehendak Allah  

• Seperti seorang anak kecil yang menyambut Kerajaan Surga (Markus 10:14-

15) 

• Menaklukkan pikiran dengan pikiran Kristus, yaitu Firman Tuhan (2 Korintus 

10:5) 

• Mengikuti aliran Roh Kudus seperti aliran air yang keluar dari Bait Suci 

(Yehezkiel 47:3-5) 

Bagi orang yang sudah dalam Tuhan, penghalang terbesar justru merasa ragu-

ragu, apakah ini gerakan dari Roh Kudus atau gerakan kita sendiri.  Waktu 

manifestasi kadang-kadang kita bisa ragu-ragu dan sepertinya tidak merasakan 

apa-apa.  Tetapi setelah selesai, roh kita akan terasa mantap, bahkan berkobar-

kobar.   

F. Beberapa Manifestasi Roh Kudus  

1. Bahasa Roh (Bahasa Lidah) 

Tanda khas yang kelihatan yang biasanya dialami oleh orang yang dibaptis Roh 

Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa Roh.  Bahasa roh (Glossolalia) ialah 

bahasa baru yang diberikan Roh Kudus (Kisah 2:4). 

Apa yang dikatakan Alkitab tentang bahasa roh? 

• Siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia 

tetapi kepada Allah (1 Korintus 14:2) 

• Dengan bahasa roh kita mengucapkan hal-hal rahasia (1 Korintus 14:2) 

• Siapa berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri 

(1 Korintus 14:4) 

Beberapa alasan mengapa setiap orang percaya perlu berbahasa roh: 

• Bahasa roh adalah tanda awal yang kelihatan yang dipakai sebagai patokan oleh 

rasul-rasul bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus (Kisah 2:4; 10:45-46; 

19:6-7). 

• Bahasa roh digunakan untuk membangun diri sendiri (1 Korintus 14:4). 
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• Dengan berbahasa roh kita senantiasa diingatkan bahwa Roh Kudus di dalam 

kita, dan ini akan mempengaruhi seluruh roda kehidupan kita sehari-hari. 

• Bahasa roh akan memberikan perhentian, spiritual refreshing (Yesaya 28:11-

12). 

• Dengan berbahasa roh kita dapat berdoa untuk sesuatu permohonan yang 

tidak kita ketahui (Roma 8:26) 

• Doa dalam bahasa roh sesuai dengan kehendak Allah. 

• Berbahasa roh akan membuat lidah kita senatiasa ada dalam kontrol Roh 

(Yakobus 3:8) 

2. Rebah dalam Roh 

Di dalam Alkitab tercatat beberapa peristiwa di mana bila kuasa dan hadirat 

Tuhan dinyatakan, orang-orang mengalaminya dapat rebah ke tanah: 

• Para imam di Bait Suci tidak tahan berdiri ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan 

(1 Raja-raja 8:10-11). 

• Para penangkap Tuhan Yesus rebah di hadapan-Nya (Yohanes 18:4-6). 

• Saulus rebah ke tanah ketika melihat kemuliaan Tuhan (Kisah 9:3-4). 

Yang harus diperhatikan: 

• Sewaktu seseorang yang didoakan dan kuasa Tuhan dinyatakan, orang 

tersebut dapat rebah ke tanah. 

• Tidak semua orang yang didoakan dan dijamah kuasa Tuhan pasti rebah ke 

tanah.  Di dalam Alkitab tercatat ada yang rebah dan ada juga yang tidak, 

namun sama-sama mengalami jamahan kuasa Tuhan. 

• Tidak berarti yang rebah ke tanah lebih rohani daripada yang tidak jatuh 

rebah. 

• Jatuh rebah ke tanah bukan tanda dibaptis Roh Kudus, tanda seseorang 

dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. 

3. Manifestasi Lain dari Lawatan Roh Kudus 

Roh Kudus adalah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun.  Ia juga sanggup berkarya 

tanpa batas (Yohanes 3:34).  Ia sanggup melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya 

ketika Ia melawat umat-Nya.  Ada banyak manifestasi lain yang bisa saja dilakukan 

oleh Roh Kudus. Orang yang dilawat Roh Kudus mungkin mengalami hal-hal 

berikut: 

• Bergetar 

• Menari dalam roh 
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• Tertawa dalam roh (holy laughter) 

• dll. 

Seperti halnya rebah ke tanah, manifestasi yang dialami seseorang tidak 

menunjukkan bahwa orang itu lebih rohani.  Mungkin saja seseorang dilawat Roh 

Kudus namun ia tetap tenang. 

 

 

 


