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Keyakinan Dasar tentang Roh Kudus
Oleh: Armin Keller*
”Aku percaya kepada Roh Kudus” menjadi bagian
pengakuan iman yang kita ucapkan dengan lantang
pada saat kebaktian. Sesungguhnya apa saja esensi dan
aplikasi kalimat ini? Roh Kudus adalah pribadi ketiga
dalam Allah Tritunggal. Dia mempunyai sifat ilahi yakni
Mahaada (kekal), Mahakuasa dan Mahahadir. Roh
Kudus selalu disebut dengan kata pengganti ”Dia”,
bukan ”itu”, yang menunjukkan bahwa Dia adalah
pribadi. Roh Kudus dapat melakukan hal-hal
sebagaimana satu pribadi melakukannya: Dia berbicara,
mengajar, mengingat, memimpin dst.
Dalam sejarah gereja, sering terungkap bahwa
peran Roh Kudus diabaikan atau kurang diperhatikan
oleh gereja. Sebaliknya saat ini dalam kalangan gerejagereja tertentu, peran Roh Kudus terlalu dibesarbesarkan. Karena itu, sebagai pelayan gereja, para
pengkhotbah sangat perlu mengerti peran Roh Kudus
sebagai bagian dalam Allah Tritunggal.
Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah
bekerja bersama Allah dalam penciptaan maupun
pemeliharaan ciptaan. Dia juga menyatakan diri sebagai
api yang menyucikan. Dalam berbagai kesempatan Dia
datang kepada pribadi-pribadi yang terpilih, mengurapi
mereka dengan kuasa, tetapi Dia tidak pernah tinggal
tetap. Jadi, dalam PL, Roh Kudus hanya diutus pada
orang-orang tertentu untuk sementara waktu dan
untuk tugas tertentu.
Selanjutnya dinubuatkan bahwa dalam masa
Perjanjian Baru, Roh Kudus akan dicurahkan kepada
setiap orang percaya dan akan tinggal dalam orang
percaya secara tetap (band. Yer 31:31-34; Yeh 36:2229) serta akan menolong dalam seluruh kehidupan.
Peran Roh Kudus penting dalam kehidupan Tuhan
Yesus. Yesus dikandung dari perantaraan Roh Kudus
dan diurapi oleh Roh Kudus. Dia disertai dengan Roh
secara tidak terbatas dan Dia dibangkitkan dari antara
orang mati oleh kuasa Roh Kudus. Sesudah Yesus naik
ke surga, peran Roh Kudus semakin nyata dalam
kehidupan para murid dan gereja.
Kapan seseorang menerima Roh Kudus? Roh
Kudus diterima secara pribadi pada saat seseorang
bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus (Ef 1:13-14).
Hal ini juga disebut sebagai saat kelahiran kembali dan
juga dikenal sebagai baptisan oleh Roh Kudus. Pada saat
itu juga Allah menjadi Bapa kita melalui Yesus Kristus.

Roh Kudus datang sebagai Penghibur yang
memberi kuasa, keberanian, keyakinan dan
kemenangan. Dia memperlengkapi orang-orang percaya
dengan berbagai karunia Roh yang berbeda-beda.
Karunia-karunia Roh diberikan untuk kepentingan
orang banyak. Setiap orang menerima paling sedikit
satu karunia, dan tidak semua orang menerima karunia
yang sama. Lain halnya dengan buah Roh yang
seharusnya makin berkembang dalam tiap orang
percaya melalui hidup yang baru (Gal 5:22).
”Hendaklah kamu penuh dengan Roh” artinya kita
diharapkan hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh
Kudus. Pengalaman ini tidak sekali saja, melainkan
terus-menerus. Seorang pemabuk bisa kehilangan
kontrol dan mengalami persoalan, sedangkan seorang
yang dikuasai oleh Roh Kudus justru dapat menguasai
diri, dan memperoleh kuasa dan semangat bagi
pelayanan dalam dunia (band. Ef 5:18).
Bagi seorang pengkhotbah, Bagaimana keyakinan
terhadap Roh Kudus mempengaruhi pelayanan dan
khotbahnya? Dalam Buku Khotbah yang Transformatif,
Greg Scharf (2013) menyatakan bahwa ada empat cara
Roh Kudus melaksanakan pelayanan mengajar bersama
kita pengkhotbah. Pertama, Dia memberikan para pengajar, karunia mengajar kepada jemaat (Ef 4:11; 1Tim
3:2; Tit 1:9). Kita belajar dari mereka di depan umum
dan secara pribadi, secara formal dan informal. Kedua,
Roh Kudus menempatkan kita dalam tubuh Kristus dan
kita diajar oleh anggota-anggota tubuh secara individu
dan bersama. Ketiga, Roh Kudus mengajar melalui kita
dengan memberi karunia-karunia hikmat dan pengetahuan (1Kor 12:7-11). Roh Kudus memberi pada beberapa orang dalam jemaat pengetahuan dan karunia
untuk berbicara. Roh Kudus juga akan melayani dalam
situasi khusus, termasuk apa yang harus dikatakan
(bnd. Luk 12:11-12). Keempat, Roh Kudus memberi
pencerahan tentang firman Allah untuk menolong kita
memahami isinya. Di sini Roh Kudus berperan sebagai
agen Allah memberi ilham (2Tim 3:16), kemudian setelah itu, Dia memberi pencerahan. Khotbah yang disampaikan berkat pencerahan Roh Kudus akan membuat
pemberitaan Injil berbuah lebih dari cara khotbah yang
biasa. 
* Anggota Tim Pelatih Langham Indonesia
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Dari Redaksi
Salam kasih,
Edisi Ketiga 2013 menjumpai rekan-rekan pelayan dengan tetap fokus pada tema utama, yaitu Keyakinan
Dasar. Dalam edisi ini, dibahas Keyakinan Dasar tentang Roh Kudus. Laporan pelaksanaan Pelatihan Langham Tahap
1 sejak akhir Agustus sampai Oktober 2013 juga akan mewarnai edisi ini. Ada tiga pelatihan yang dilaksanakan
dengan jumlah peserta sebanyak 190 orang. Pelatihan tersebut dilaksanakan bekerjama sama dengan Gereja Toraja
Klasis Makassar, STT Jaffray Makassar, dan GKI Pengadilan di Bogor.
Bagi rekan-rekan yang baru mengikuti Pelatihan Khotbah Tahap 1 dan bagi mereka yang pertama kalinya
menerima Buletin ini, Tim Redaksi mengucapkan selamat bergabung. Kiranya edisi ini menjadi berkat dan sumber
inspirasi dalam pelayanan kita bagi kemuliaan nama-Nya.

PELATIHAN KHOTBAH LANGHAM TAHAP 1 DI MAKASSAR
Pelatihan Khotbah Langham Tahap 1 di Makassar
yang berlangsung pada 21-24 Agustus 2013 merupakan
kerja sama Langham Indonesia dengan Gereja Toraja
Klasis Makassar. Pelatihan dilakukan dalam dua
kelompok pada hari yang sama. Kelompok pertama
adalah Kelompok Pendeta yang melayani di Klasis
Makassar. Ada 28 orang yang mengikuti pelatihan dan
karena padatnya jadwal pelayanan, sangat sulit bagi

perwakilan dari 32 jemaat yang ada di lingkungan
Klasis Makassar. Pelatihan diadakan di tempat dan
hari yang sama dengan Kelompok Pendeta dan
berlangsung dari Pk. 15.15—21.30. Peserta pelatihan
menunjukkan semangat dan antusiasme yang sangat
tinggi walaupun mereka menghadiri pelatihan setelah
selesai bekerja di kantor, mengajar, dan berbagai
profesi lainnya. Dari kedua pelatihan ini terbentuk 17
Kelompok Pengkhotbah.

Diskusi Kelompok Pendeta Gereja Toraja Klasis Makassar

mereka untuk meninggalkan pelayanan di jemaat untuk
mengikuti pelatihan jika diadakan sepanjang hari.
Pelatihan untuk kelompok pendeta berlangsung dari pk.
09.00—15.00. Kelompok pendeta sebagian besar
menyatakan pelatihan ini sangat bermanfaat dan akan

Diskusi Kelompok Penatua Gereja Toraja Klasis Makassar

Pelatihan Langham Tahap 1 di Makassar
dilanjutkan di kampus STT Jaffray yang merupakan
kerjasama Langham Indonesia dengan STT Jaffray.
Pelatihan diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri
dari pengajar, mahasiswa, pendeta dan majelis gereja.
Peserta membentuk Kelompok Pengkhotbah yang
mengadakan pertemuan pertama pada 7 Okt. 2013.

Peserta Kelompok Pendeta Gereja Toraja Klasis Makassar

menolong mereka untuk mempersiapkan khotbah
dengan baik dan sistimatis. Pelayanan pendeta di Klasis
Makassar sangat padat, ada yang berkhotbah di gereja
maupun kebaktian rumah tangga lebih dari 20 kali dalam
sebulan.
Kelompok kedua yang mengikuti pelatihan di Klasis
Makassar adalah kelompok Penatua dan Diaken.
Pelatihan diikuti oleh 121 orang yang merupakan

Peserta Pelatihan di STT Jaffray
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Iman dan Berkhotbah Menembus ke Dalam Hati
"Kami percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata" (2Kor 4:13)
Oleh: Dr. Greg Scharf*
Mengapa iman sangat penting bagi pengkhotbah
dan pendengar? Firman Allah mengatakan “Sebab di
dalamnya (Injil) nyata kebenaran Allah, yang bertolak
dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: ‘Orang benar akan hidup oleh iman.’” (Rm 1:17).
Dalam 2 Korintus 4:13, Paulus menegaskan bahwa iman
percaya memampukan kita mengetahui dan percaya
dan berkhotbah.
Sebagai pengkhotbah, melalui iman kita mengetahui hal-hal yang dapat membuat kita percaya kepada
Allah ketika kita berkhotbah.
1. Allah hidup (Ul 5:26; Yos 3:10), dan Ia berfirman
(Kel 32:27; 1Sam 15:10; 1Raj 6:11).
2. Allah membuat perkataan-Nya ditulis bagi kita (Ibr
1:1; 1Kor 10:11; 2Tim 3:16-17).
3. Allah masih berfirman melalui apa yang telah difirmankan-Nya (Ibr 3:7–4:13) dan melalui orang-orang
yang berbicara atas nama-Nya (1Tes 2:13; 2Kor
5:20; 1Ptr 4:11).
4. Firman Allah tidak boleh diubah (2Kor 4:2); firman
Allah perlu dikumandangkan dan diperdengarkan
secara baru (1Tes 4:1-2, 9-12; 5:1-2).
5. Allah memberikan pengajar-pengajar kepada jemaat
(1Tim 3-5; Tit 1:5-9).
6. Jemaat lokal menjadi konteks di mana kebenaran
dapat diketahui, dipercaya, ditaati, dan direfleksikan
(Ef 3:1-21).
7. Allah mendengar dan menjawab doa untuk
pengkhotbah dan berkhotbah (Kol 4:4; Kis 4:29-31).
8. Ketika kita berkhotbah, bukan saja Allah berbicara
melalui kita, tetapi Tuhan Yesus juga berbicara melalui kita, dan kita berbicara atas nama-Nya (2Kor
5:20). Ia adalah inti pokok seluruh Alkitab, dengan
demikian menjadi inti pokok khotbah kita (Luk
24:25-27, 44-47). Kita memberitakan firman-Nya
dengan otoritas-Nya (Tit 2:15).
9. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kedatangan-Nya
akan membuktikan kebenaran seluruh pemberitaan
Injil (Yoh 14:3, Kis 1:11, 1Tes 4:16, Ibr 9:28).
Jika pernyataan di atas benar, maka ada beberapa
dampak praktis:
1. Orang yang berbicara untuk Allah, layak untuk
mengharapkan Allah berbicara melalui mereka saat
mereka menjadi hamba dan pelayan firman-Nya
yang setia. Mereka harus terlebih dahulu mendengarkan-Nya (Yes 50:4-11) dan tidak boleh melampaui yang ada tertulis (1Kor 4:6).
2. Allah memilih, memberi otoritas, memperlengkapi,
mengutus, menyertai, dan memberi kuasa kepada
orang-orang yang berbicara bagi-Nya.
3. Karena segala tulisan dalam Alkitab diilhamkan Allah dan bermanfaat, maka pengkhotbah membutuhkan strategi yang konsisten dengan sifat dan tujuannya supaya dapat mengkhotbahkan segala tulisan tersebut dengan setia.
4. Allah berbicara dengan jelas dan dapat dimengerti
melalui manusia kepada manusia, apa yang Allah

nyatakan dalam Alkitab cukup jelas sehingga orang
yang berbicara untuk-Nya dan atas nama-Nya harus
menyampaikannya dengan jelas dan dapat dimengerti (2Kor 1:13).
Dengan demikian, kesetiaan memiliki berbagai segi. Ada
banyak hal yang tercakup dalam kesetiaan, lebih dari
hanya memahami pokok utama dari perikop Alkitab
yang kita paparkan, walaupun itu sangat penting.
Pelayan-pelayan firman Allah yang setia terbukti
menjadi pelayan yang setia ketika mereka:
1. Percaya kepada Allah.
2. Berbicara sebagai orang yang ditugaskan, diperlengkapi, dan diberi kuasa untuk melakukannya.
3. Menyatakan isi Alkitab dengan cara-cara yang mencerminkan komposisi Alkitab sebagai kumpulan literatur.
4. Mendengarkan Allah sebelum mereka mencoba berbicara untuk-Nya dan memahami apa yang
dikatakan-Nya.
5. Memahami orang-orang yang menjadi pendengar
yang ditetapkan Allah untuk mereka.
6. Menghormati dan mencerminkan kejelasan dan keteraturan Alkitab dan cara-cara Alkitab mengomunikasikan dalam bentuk rencana dan gambaran.
7. Menerima dengan sungguh-sungguh peran mereka
sebagai utusan yang juga mewujudkan pesan yang
mereka beritakan.
Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, kita mendapatkan beberapa manfaat yang memerdekakan:
1. Bagian kita dan bagian Allah dalam berkhotbah
menjadi lebih jelas.
2. Godaan untuk menggunakan cara-cara yang kurang
dapat dipercaya untuk memperoleh kekuatan dalam
berkhotbah akan kehilangan sebagian daya tariknya.
3. Berkhotbah dalam iman menyucikan setiap bagian
dari proses berkhotbah, meninggikan doa ke tempat
yang layak, menjadikan kita teolog dalam penggembalaan, dan menjernihkan tujuan semua khotbah
kita—iman yang membawa pada ketaatan (Rm 1:5,
16:26; Ibr 4:2).
4. Khotbah menumbuhkan iman (1Ptr 1:22-25).
Bagaimana kita bertumbuh dalam iman?
1. Titik awal yang baik adalah mengakui ketidakpercayaan kita dan iman kita.
2. Memohon pertolongan Allah (Mrk 9:24), membenamkan diri dalam firman Allah (Rm 10:17)
3. Memikirkan dengan bijaksana tentang diri kita (Rm
12:3-8). Kita adalah orang berdosa, tetapi kita ditebus oleh kasih karunia. Kita bukan tidak tergantikan,
namun kita juga bukan tidak berguna. Iman berpegang teguh pada janji bahwa bagaimanapun diri
kita, Roh Kudus dapat dan memang memakai kita
sebagai alat Allah.
4. Berkhotbahlah! (Yak 2:26). Berkhotbahlah sehubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali (Flp
1:6; 1Yoh 3:1-3).
* Disarikan dari materi yang disampaikan dalam TFT 2 di Jakarta, Mei 2013
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PELATIHAN KHOTBAH LANGHAM TAHAP 1
GKI Pengadilan—Bogor
Pelatihan yang berlangsung di GKI Pengadilan Bogor dilaksanakan setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut yaitu: 7, 14, 21, dan 28 September 2013. Pelatihan diikuti oleh 16 orang peserta yang merupakan
penatua dan aktifis Gereja Kristen Indonesia Jl. Pengadilan Bogor. Karena dilakukan dengan jarak waktu satu
minggu untuk setiap pelatihan maka peserta diberikan
tugas untuk dikerjakan di rumah.

KP YUNUS dari Grup pertama karena untuk pertama kali
bertemu, mereka membahas Kitab Yunus. Pertemuan
diadakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2013 yang dihadiri
oleh 7 orang dengan membahas Yunus 1:1-17. Diskusi
berjalan sangat baik dan menarik.
Komitmen KP Yunus adalah bertemu sebulan sekali
pada Sabtu minggu pertama. Pertemuan kedua akan
diadakan pada hari Sabtu, 2 November 2013 dan akan
membahas Yunus 2.
Selamat bertumbuh kepada KP Yunus!

POJOK DOA

Suasana Diskusi Kelompok

 Bersyukur untuk pelatihan khotbah Langham yang
sudah berlangsung di Makassar: Kelompok Pendeta
dan Kelompok Penatua Gereja Toraja Klasis
Makassar, di STT Jaffray dan GKI Pengadilan Bogor.
Berdoa untuk peserta pelatihan agar bersemangat
untuk mempraktekkan apa yang sudah dialami
dalam pelatihan. Juga doakan Kelompok-kelompok
Pengkhotbah yang baru terbentuk agar setia
melalukan pertemuan dan bertumbuh bersama.
 Berdoa untuk Pelatihan Khotbah Langham yang
sedang berlangsung dan akan berlangsung di
beberapa tempat:
28-31 Oktober di Manokwari, Papua Barat;
4-7 November di Kupang , NTT
11-14 November di Berastagi, Sumatera Utara
18-21 November di Kabanjahe, Sumatera Utara

Partisipasi Peserta dalam Sesi Memberitakan
Alkitab Secara Keseluruhan

Pada hari terakhir pelatihan, 28 September 2013,
peserta membentuk kelompok pengkhotbah. 2 minggu
kemudian, Bu Wina Tangenjaya dari GKI Pengadilan
mengabarkan bahwa seluruh peserta merasa sangat
senang mengikuti pelatihan dan mereka bersemangat
untuk terus belajar Alkitab dengan lebih baik lagi.
Kelompok Pengkhotbah (KP) yang terbentuk bernama

Untuk informasi mengenai Program Pelatihan
Langham di Indonesia
dapat menghubungi:
Email: langhamindonesia@gmail.com
Jl. Arimbi V No. 3 Bumi Indraprasta Bogor 16153
Telp. (0251) 8341 445
Rekening Bank: No. 13300.11066.677
Yayasan Wiyata Asih, Bank Mandiri KCP Bogor
Atau
No. 7380469663 An. Netty Panjaitan
BCA Bogor

Redaksi Buletin Langham:
Email: buletinlangham@gmail.com
SMS: 0812 9088 3214

 Berdoa untuk program Pelatihan Khotbah
Langham pada tahun 2014 yang sedang
dipersiapkan.
 Berdoa untuk persiapan Pelatihan Langham Tahap
2 nasional yang akan diadakan pada 24-28 Maret
2014.
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