
"ROH PENGHIBUR DAN
KEBENARAN"

Yohanes 16:4b-15

Malam terakhir sebelum Yesus pergi ke kayu salib. 

Yesus telah mengumpulkan semua murid-muridnya untuk… 
Membasuh Kaki - mengajarkan mereka bagaimana seharusnya menjadi
pelayan seperti Yesus. 
Mengajar mereka janji tentang Roh Kudus.

Dia akan mengirimkan kepada mereka Roh Kudus. 
Roh Kudus akan menghibur dan menuntun mereka kepada semua
kebenaran karena mereka akan menghadapi penganiayaan. Mereka
akan merasa ketakutan dan kebingungan.

Yohanes 16 merupakan pertama kali Yesus menjelaskan tentang orang
ketiga dari Trinitas yang Kudus; “Roh Kudus.” 

Tuhan itu SATU bukan tiga. Di dalam satu Tuhan ADA 3 PRIBADI.
ALLAH BAPA yang mengutus Allah Anak untuk pergi ke kayu salib.
ALLAH ANAK mati di kayu salib dan bangkit dari kematian.
ALLAH ANAK mengutus Roh Kudus untuk menghibur kita dan
menuntun kita.

Masa Roh Kudus- masa setelah kebangkitan Yesus Kristus. 

Roh Kudus hidup di setiap orang percaya.
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"DID YOU KNOW
THAT
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Ayat 4b-15:"Hal ini tidak Kukatakan kepadamu dari semula,
karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu,” 

Yesus berkata bahwa Dia tidak pernah mengatakan tentang Roh Kudus
kepada murid-muridNya karena mereka tidak membutuhkannya. Mereka
memiliki Yesus. 

Ayat 5:  “tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah
mengutus Aku, dan tiada seorangpun di antara kamu yang

bertanya kepada-Ku: Ke mana Engkau pergi? “  
Yesus berkata bahwa Dia akan pergi ke atas kayu salib. 

Tiga hari kemudian Dia bangkit dari kematian tetapi tiada seorangpun di
antara mereka yang bertanya tentang salib dan tentang hal ini. 

Ayat 6:  ”Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu,
sebab itu hatimu berdukacita.”  

Mereka tidak memiliki pertanyaan tentang salib karena mereka sebenarnya
khawatir tentang keberadaan mereka. 

Mereka akan dikucilkan, bahkan setiap orang yang membunuh mereka
akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.

Mereka memikirkan tentang masalah mereka sendiri sehingga mereka tidak
bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan Dia lakukan khususnya
ketika Yesus berkata, "Aku akan meninggalkanmu”.

Ayat 7:“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah
lebih berguna bagi kamu, j ika Aku pergi .  Sebab jikalau Aku

tidak pergi,  Penghibur itu tidak akan datang kepadamu,
tetapi j ikalau Aku pergi,  Aku akan mengutus Dia kepadamu.”

Yesus meninggalkan mereka namun ini lebih berguna walaupun mereka
akan dianiaya dan dibunuh. 
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Yesus pergi kesurga dan Dia akan mengirim Roh Kudus. 

Roh Kudus-Nya akan selalu diam di dalam kita. 
1 Korintus 3:16“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?” 
Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. 
Roh Kudus akan menjadi rekan kerja pribadi kita setiap hari.

Ayat 9 :“akan dosa,  karena mereka tetap tidak percaya
kepada-Ku;” 

Ayat 8:   “Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia
akan dosa,  kebenaran dan penghakiman;”

Roh Kudus akan melakukan 3 hal: 
Roh Kudus akan menginsafkan bahwa kita semua berdosa.  
Roh Kudus akan menginsafkan kita bahwa Tuhan itu kudus dan adil. 
Roh Kudus akan menginsafkan kita tentang penghakiman.

Tiga hal di ayat 8: 
Dosa - Semua manusia berdosa. 
Keadilan - Tuhan adalah adil.
Penghakiman - Karena Tuhan adil Dia akan menghakimi semua orang
yang berdosa/melawan Tuhan. "Sebab upah dosa ialah maut."

Apakah dosa yang terbesar? 
Ialah kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk
semua dosa-dosa kita, membayar harga dosa-dosa kita dan berkata
“SUDAH SELESAI.”
Menolak pemberian yang di berikan oleh Tuhan. 

Ayat 10:  “akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan
kamu tidak melihat Aku lagi;”  

Tiga hari setelah Yesus mati Dia bangkit dari kematian.
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Itu membuktikan apa?
Membuktikan keadilan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia
pergi kekayu salib Dia membayar semua dosa-dosa kita dan dia berkata
“SUDAH SELESAI/LUNAS.” 
Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah kata (“SUDAH
SELESAI/LUNAS”) yang benar yang di katakan Yesus?

Dia bangkit untuk bersama dengan Allah.

Ayat 12:   “Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.”

Ayat 11 :“akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah
dihukum.” 

Setan akan di hukum.

Penguasa dunia di sini adalah setan.

Masi banyak kebenaran yang ingin di ajarkan Yesus kepada mereka. Tetapi
mereka bingung dan ketakutan. Oleh karena itu Yesus tidak dapat
mengajarkannya. 

Ayat 13:   “Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia
akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran;  sebab Ia
tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri ,  tetapi segala
sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya

dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang.”

Yesus tidak mengatakan semua kepada mereka tapi Roh Kudus yang akan
mengatakan.

Roh Kudus mulai ketika Yesus bangkit dari kematian. 

Roh Kudus bekerja pada orang-orang tertentu seperti Matius, Markus,
Lukas, Yohanes dan Paulus dan menenuntun mereka untuk menulis semua
kebenaran di Alkitab. 
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Ayat 15:  (sangat penting)  “Segala sesuatu yang Bapa punya,
adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata:  Ia akan

memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-
Ku."

Ayat 14:   “Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan
memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-

Ku.” 

Roh Kudus tidak akan menuliskan apa yang hanya Dia ingin tuliskan tapi
apa yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya.

Tetapi pada saat itu para murid bingung dan tidak ada waktu untuk
melakukannya.  Sehingga Roh Kudus yang melanjutkan kata-kata Yesus
kepada kita dengan menulisnya melalui penulis Alkitab di perjanjian baru
untuk kita.

Yesus adalah Tuhan karena Dia mengatakan, “Semua yang dimiliki Bapa
ialah milikKu.”

Mereka harus ingat: 
Yesus yang bergantung di kayu salib adalah Anak Allah yang menjadi
manusia yang mati untuk manusia. 

Apa yang kita pelajari dari perikop bacaan ini?
Yesus akan meninggalkan mereka. 
Yesus  akan mati dan menyelesaikan dosa-dosa manusia
Yesus akan pergi kesurga dan Dia akan mengutus seseorang yang
sangat spesial. Orang ketiga dari Trinitas yang kudus yaitu Roh Kudus.

Roh Kudus akan bersama dengan kita setiap waktu. 
Dia tinggal di dalam kita (1 Korintus 3:16). 
Dia akan menjadi rekan kerja pribadi kita setiap detik, hari dan
sepanjang hidup kita. 
Dia akan menghibur kita. Dia adalah Roh Penghibur dan Penolong.
Setiap kali Anda khawatir dan takut, Dia akan menghibur kita.

 



Jika kita adalah anak Tuhan Dia akan menjaga dan menuntun
kita pada semua kebenaran dengan Alkitab yang ditulisNya. Dia

menolong kita juga untuk mengerti Alkitab yang di tulis-Nya. 

Kita semua akan menemukan kebenaran dengan membaca
Alkitab dan meminta pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam

kita untuk menuntun kita untuk mengerti firman. 

Dia adalah Roh Penghibur dan Kebenaran. 

Terima kasih kepada Tuhan untuk Roh Penghibur dan
Kebenaran yang diam di dalam setiap orang yang percaya. 


