Ringkasan Khotbah Minggu, 8 Maret 2020, oleh Ps. Dr. Johan Chrisdianto Teja, M.A, M.Th.
KNOWING THE HOLY SPIRIT

Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Peranan Roh Kudus mutlak diakui baik dalam PL dan PB, namun
banyak orang Kristen melalaikan bahkan menyia-nyiakan Pribadi, kuasa, dan manifestasi Roh Kudus.
Jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang tidak menghargai Roh Kudus menjadi jemaat atau gereja yang
mati, sebaliknya kalau Jemaat Tuhan menghormati Roh Kudus maka akan menjadi Jemaat yang hidup
karena Roh Kudus dapat membangkitkan kuasa atau kekuatan dalam kehidupan kita (Kis. 1:8). Roh
Kudus ialah Roh Kebenaran yang diberikan oleh Allah dan Roh itu akan memberikan kekuatan
(DUNAMIS), dan Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Sejak pada awalnya, Alkitab
memperkenalkan kepada kita Roh Allah itu (Kej. 1:1-2). Mulai dari penciptaan dunia sampai pelayanan
hamba-hamba-Nya, Roh Kuduslah yang memegang peranan dan berkarya atas jemaat Tuhan atau
gereja-Nya. Di sini kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah satu oknum Ilahi yang mempunyai PRIBADI
yang sama derajatnya dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari
Ketritunggalan Allah. Ia layak dihormati dan dihargai seperti menghormati Allah Bapa dan Tuhan Yesus.
Kurangnya pengertian mendalam mengenai Pribadi Roh Kudus menyebabkan banyak orang kurang
menghargai dan menghormati keberadaan Roh Kudus. Contoh: Jemaat datang beribadah namun yang
dilihat secara lahiriah saja, yaitu gedung bagus, AC dingin, WL-nya pernah juara tingkat nasional, dll.
tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hadirat-Nya, urapan-Nya, dan jamahan-Nya. Padahal yang
penting bukan yang tampak secara lahiriah saja. Kita datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan
bergaul dengan Tuhan sehingga kita merasakan kasih-Nya, kedamaian, dan sukacita. Kalau ibadah kita
secara lahiriah saja, kita akan kalah dengan dunia, sebab yang dilihat hanya luarnya, bukan dari dalam
hati kita. Padahal jika kita menyadari ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, itulah yang terpenting
yang membuat kita menang atas dunia. Kunci utama perkembangan dan pertumbuhan rohani dalam
kekristenan atau gereja Tuhan adalah pada penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap Roh
Kudus. Kita harus mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan Ilahi dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu: 1.
Memberikan kehidupan yang baru (Yoh. 3:5-8). 2. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada (Kej. 1:2). 3.
Menyingkapkan maksud dan kehendak firman Tuhan (2 Tim. 3:16). Tuhan Memberkati!

