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BAB II 

ROH KUDUS 

 

2.1 Siapakah Roh Kudus? 

“ROH” secara etimologis diterjemahkan dari kata Ibrani “Ruah” yang artinya angin, 

udara, dan nafas.Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani berarti “Pneuma” yang 

artinya sama yaitu nafas atau angin
1
. Kedua konsep ini berkaitan dengan proses hidup, karena 

keduanya berarti hembusan, angin, badai dan taufan.
2
 

Untuk masyarakat primitif,angin adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan yang tidak 

dapat dikuasai manusia. Ia bertiup dari mana saja ia datang, dan ke mana saja ia kehendaki. Ia 

bisa membawa hujan dan kemakmuran. Nafas manusia pun bersifat rahasia. Nafas itu mutlak 

perlu untuk hidup; tanpa nafas tidak ada hidup. Namun tidak diketahui dari mana nafas itu 

datang. Kelihatannya nafas diberi sebagai hadiah, tetapi hanya untuk sementara; dan kalau 

nafas itu ditarik kembali manusia mati. Karena itu nafas menjadi lambang kehidupan.
3
 

Pada awalnya orang tidak menyadari Roh Kudus sebagai pribadi, namun sebagai daya 

Ilahi dan sejati yang bekerja dalam diri ciptaan, bergerak dalam semua makhluk hidup dan 

aktif dalam diri manusia. Daya tampak dalam diri para nabi. Mereka dipenuhi Roh dan 

berkata-kata dalam bahasa Roh, ilham-Nyabahkan membuat mereka hanyut dalam ekstase 

(bdk. 1 Sam. 10:1; Bil. 11:24-30).
4
 

Hal yang mengesankan adalah bahwa Roh Kudus tampil dalam figur yang kontras 

dengan raja: figur seorang hamba yang menderita, jauh dari kemegahan dan keagungan 

seorang raja. Dia diurapi agar lewat penderitaan-Nya memulihkan hak-hak kaum miskin (Yes 
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61:1-2; bdk. 11:2; 42:1-2). Mesias, sebagai hamba yang berkanjang dalam penderitaan, 

menerima kepenuhan Roh. Ketika memproklamasikan program pembebasan-Nya di 

Sinagoga di Nazaret, Yesus berpegang teguh pada dan bertolak dari teks kenabian Yesaya 

(61:1). Akhirnya, Roh dijanjikan kepada setiap orang agar dia mempunyai hati yang baru dan 

menjadi manusia baru (bdk. Yeh 36:26-27; Yoel 3:1-2). 

Dalam pemahaman Yudaisme kemudian, Roh bukan saja merupakan daya Allah yang 

mengubah dalam sejarah, melainkan kehadiran Allah sendiri (bdk. Mzm 139:7; Yes 63:10-11 

dst.). Dalam periode antarperjanjian semakin teguh keyakinan bahwa Roh adalah Allah 

sendiri, yang menuntun ciptaan-Nya, mengilhami umat-Nya, menghibur orang-orang benar, 

menghakimi kaum fasik, membaharui wajah bumi. 

Roh merupakan ungkapan dinamika daya ilahi yang mempengaruhi ciptaan (bdk. Kej 

1:2; 2:7; Mzm 104:29 dst.; Ayub 34:14).Roh mengungkapkan kekuatan ilahi dan kehadiran 

Allah yang penuh daya di tengah umat-Nya dalam sejarah keselamatan(bdk. Yl 3:1 dst.; Yeh 

36:25-27; Kel 15:8-10).Roh pembaharuan dijanjikan untuk ”zaman akhir”, (bdk. Yes 44:3; 

Yeh 36:26). Roh akan tinggal pada Al Masih, (bdk. Yes. 42:1-3). Israel menantikan karya 

baru Roh yang akan membaharui segalanya.
5
 

Roh Kudus atau Holy Spirit atau Paraclete,  adalah Pribadi ketiga dalam Tritunggal, 

yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putera, sebagai yang satu dalam 

kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putera. Konsili Braga (675), atau 

mungkin Konsili Toledo yang ketiga (589) menambah syahadat dengan mengatakan bahwa 

Roh berasal dari “Bapa”dan “Putera” (Filioque). Rumusan-rumusan dari Timur yang 

sebelumnya, menyatakan bahwa Roh tidak dilahirkan seperti Putera, melainkan berasal dari 

Bapa ”melalui Putera” (per Filium). Pengudusan, karya ketiga pribadi, dilaksanakan oleh Roh 

Kudus yang dianugerahkan kepada semua orang beriman (Yoh. 20:22; Rm 5:5). 
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St.Athanasius dari Aleksandria (296-373) dan St. Sirilus dari Aleksandria (+ 444) membela 

keilahian Roh justru karena Roh itu membuat kita serupa dengan Allah dengan menguduskan 

atau mengilahikan kita.
6
 

2.2 Pengertian Dogmatis Tentang Roh Kudus 

Di dalam sejarah Gereja, penjelasan dogmatis terpenting tentang Roh Kudus, 

ditetapkan dalam Konsili Konstantinopel I pada tahun 381, terutama dalam Syahadatnya 

sebagaimana tertera di bawah ini: 

”Aku percaya akan Roh Kudus,Ia Tuhan yang menghidupkan;Ia berasal dari Bapa dan 

Putera.Yang serta Bapa dan Puteradisembah dan dimuliakan;Ia bersabda dengan perantaraan 

para nabi.”
7
 

Roh Kudus itu disapa sebagai ”Tuhan” (Septuaginta  menyebut Allah sebagai 

Tuhan,Kyrios). Dengan sapaan ini hendak dikatakan bahwa Roh memiliki kodrat yang sama 

dengan Putera, Yesus Kristus, yang disebut Allah dan Tuhan.
8
Dengan mengatakan bahwa 

Roh Kudus adalah Tuhan, kita mengimani bahwa Roh Kudus adalah Pribadi yang 

mempunyai hakekat yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Putera. 

Dengan mengatakan bahwa Roh Kudus “berasal dari Allah Bapa dan Allah Putera”, 

kita mempercayai bahwa Allah Roh Kudus adalah Pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa 

dan Allah Putera dalam hubungan asal (relations of origin), di mana Allah Bapa tidak 

berasal, Allah Putera berasal dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus berasal dari Allah Bapa 

dan Allah Putera. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ketiga Pribadi dan hubungan asal ini 

adalah kekal.
9
 

Dengan ungkapan “pemberi kehidupan” mau ditekankantindakan Roh yang lebih dari 

sekedar karunia kehidupan; Dia adalah pemberi kehidupan itu. Kehidupan hanya bisa 
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diberikan oleh Allah, karena itu Roh adalah Allah. Penegasan ini akan menjadi gamblang 

dengan penegasan berikutnya, “berasal dari Bapa”. Dengan itu menjadi jelas bahwa Ia 

mempunyai kodrat yang sama seperti Bapa dan Putera, dan juga berasal dari Bapa dan 

memiliki substansi yang sama dengan Bapa.
10

Dalam rumusan Syahadat Konstantinopel, tidak 

dikatakan tentang hubungan Putera dan Roh Kudus. Di situ hanya diakui bahwa Roh – karena 

kodrat ilahi-Nya – juga disembah dan dimuliakan. 

Dengan ungkapan ”berbicara dengan perantaraan para nabi”  hendak digarisbawahi 

kehadiran Roh dalam sejarah manusia. Karya Roh tampak dalam keberanian para nabi untuk 

menentang, dan dalam kreativitas mereka, namun juga dalam diri ribuan orang lain, yang 

bertindak sebagai manusia yang dikuduskan (Roh adalah kudus karena fungsinya yang 

terutama menguduskan) dan dimasukkan ke dalam persekutuan Trinitas. Para nabi adalah 

wakil semua manusia.
11

 

Katekismus Gereja Katolik menegaskan demikian: 

Percaya akan Roh Kudus berarti mengakui bahwa Roh Kudus adalah satu Pribadi dalam 

Tritunggal Maha Kudus, sehakikat dengan Bapa dan Putera, dan bahwa Ia “bersama dengan 

Bapa dan Putera disembah dan dimuliakan” (Syahadat Nicea-Konstantinopel).
12

 

Memang, kita lebih mudah membayangkan Pribadi kedua dari Trinitas, karena Pribadi 

kedua ini mengambil rupa manusia, dan mempunyai kodrat manusia walaupun tetap 

mempertahankan kodrat ke-Allahan-Nya. Pada saat kita berbicara tentang Roh Kudus, maka 

mungkin kita dapat menggambarkan-Nya dengan simbol-simbol yang dipergunakan di dalam 

Kitab Suci, walaupun keberadaan-Nya tetap terselubung. Kita melihat bahwa Roh Kudus 

digambarkan sebagai burung merpati pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan (lih. Mat 

3:16). Kehadiran Roh Kudus juga digambarkan seperti angin, api dan nubuat (lih. Kis 2). Dan 
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simbol-simbol ini dapat kita lihat dalam karya seni keKristenan, baik di bangunan Gereja 

maupun benda-benda sakramentali. Walaupun sulit digambarkan, namun keberadaan Roh 

Kudus disebutkan dengan jelas di dalam Kitab Suci.
13

 

Iman akan Roh Kudus juga memiliki akarnya dalam perayaan liturgi. Liturgi 

karenanya menjadi ajang utama, tempat iman trinitaris diungkapkan
14

. Di dalam liturgi, 

ungkapan iman trinitaris ini dapat ditemukan dalam Doksologi
15

. 

Gereja awal mengembangkan apa yang kemudian disebut “doksologi 

mengebawahkan” (= subordinat): “Kemuliaan kepada Bapa melalui Putera dalam Roh 

Kudus”. Ketika pengikut Arianisme menggunakan rumusan ini untuk mendukung keyakinan 

mereka bahwa Putera lebih rendah daripada Bapa dan Roh Kudus lebih rendah daripada 

Putera, St.Basilius Agung (330-379) memperkenalkan “doksologi yang menyetarakan” 

(koordinat): “Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus”. Doksologi ini menjadi 

yang utama dan disebut sebagai “doksologi pendek”. Sedangkan yang disebut “doksologi 

panjang” adalah “Kemuliaan kepada Allah di surga…” yang dipakai dalam perayaan ekaristi 

Latin (bdk. Luk. 2:14).
16

 

Selain itu, praktik sakramental, khususnya Permandian dan Ekaristi, merupakan 

langkah berikutnya bagi umat Kristiani mengungkapkan imannya akan Trinitas. Injil 

Matius(Mat 28:19;) telah menuturkan kebiasaan dalam praktik Pembaptisan Gereja Perdana, 

manakala Trinitas diucapkan secara gamblang: ”Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus” 

(Mat. 28:19). Juga Doa Syukur Agung Ekaristi tua, seperti yang terdapat dalam traditio 
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apostolica, menampilkan struktur trinitaris. Dalam perspektif liturgis, Santo Paulus menulis: 

”Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai 

kamu sekalian” (2 Kor. 13:13).
17

 

2.3 Roh Kudus Menurut Kitab Suci 

2.3.1 Perjanjian Lama 

2.3.1.1 Roh Sebagai Daya Allah Yang Menghidupkan dan Menyelamatkan Umat-Nya. 

2.3.1.1.1 Kejadian 1:1-2 

“ Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih belum berbentuk dan kosong; 

gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.” 

 

 

Dalam teks ini, nafas, angin atau Roh Allah dikatakan melayang-layang di atas 

permukaan air purba, air khaos. Maka manusia ada dalam keseluruhan kosmis yang besar dan 

keseluruhan ini diresapi oleh Roh yang memungkinkan makhluk ciptaan untuk 

mengembangkan dirinya sendiri dari dalam; bahkan kadang-kadang juga memungkinkannya 

untuk mendobrak batas-batas jenis sebagaimana dikemukakan oleh teori evolusi sehingga 

primat berkembang ke dua arah, yaitu menjadi kera dan manusia. Dengan demikian keajaiban 

Roh insani yaitu bahwa manusia hadir pada dirinya sendiri tidak menjadi kurang ajaib. Hanya 

saja, justru sebagai keajaiban, Roh insani harus ditempatkan dalam keseluruhan alam ciptaan 

yang sedang berkembang.
18

 

Pada zaman pembuangan dan sesudahnya, orang Israel mulai menyadari hubungan 

antara Roh dan penciptaan. Setelah mengalami kehadiran Roh Allah dalam tampilnya para 

nabi dan dalam peristiwa sejarah seperti pembebasan dari Mesir, masuknya ke tanah kanaan, 

pembuangan ke Babel, mereka merenungkan karya Allah di dalam alam semesta, termasuk 

diciptakannya langit dan bumi. Angin atau Roh Allah ada di belakang segalanya yang 
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bergerak di alam ciptaan, memisahkan dan menentukan batas antara terang dan gelap, siang 

dan malam, darat dan laut (bdk. Kej.1:1-10; Mzm.33:6). Segala yang hidup khususnya hidup 

manusia, dihubungkan dengan Allah, dengan napas hidup-Nya dan Roh-Nya.
19

 

Ada kalanya keyakinan ini diungkapkan Israel dengan amat konkret. Misalnya, hal 

memberi hidup oleh Allah itu  diumpamakan dengan Allah menghembuskan napas; begitu 

pula bila Tuhan mengambil hidup kembali. Ia menghirup lagi napas-Nya (bdk. Mzm.104:29; 

Ayb.34:14; Kej.2:7; 6:3. 17; 7:15.22). 

2.3.1.1.2 Mazmur 104:29-30; Mazmur 33:6. 

Pada tempat pertama Roh Allah itu adalah daya yang menghidupkan. Mati hidupnya 

setiap makhluk bergantung dari Roh Allah. Mazmur 104 memaparkankepada kita kenyataan 

tersebut: 

“Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila Engkau mengambil 

roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-

Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi” (Mzm. 104:29-30).
20

 

Tidak hanya manusia, seluruh ciptaan dihidupkan oleh Roh Allah. Pada mulanya Roh 

Allah melayang-layang di atas permukaan air (Kej. 1:1). Dan ”oleh firman TUHAN langit 

telah dijadikan, oleh nafas (ruah) dari mulut-Nya segala tentara-Nya” (Mzm. 33:6).
21

 

2.3.1.1.3 Yehezkiel, 37:1-10. 

Dan ketika umat Israel dianggap mati dalam pembuangan, Roh Allah datang 

menghidupkan mereka kembali. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Yehezkiel dihantar ke 

suatu lembah penuh tulang kering dan kepadanya Yahwe berfirman:  

“’Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?’ Aku menjawab: ’Ya 

Tuhan ALLAH, Engkaulah yang mengetahui’. Lalu firman-Nya kepadaku: Bernubuatlah 

mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: hai tulang-tulang yang kering 
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dengarlah firman Tuhan! Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada tulang-tulang ini: Aku 

memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.....’”Sesudahnya tulang-

tulang itu disusun kembali dan ditutup dengan daging dan kulit, kemudian Yehezkiel 

disuruh: ” ’katakanlah kepada nafas hidup itu: beginilah firman Tuhan ALLAH, hai nafas 

hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang 

terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali’. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan-

Nya kepada-ku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup 

kembali’ ”(Yeh. 37:1-10). 
 

Di sini hampir tidak bisa dikatakan lagi, ruah berarti nafas, angin atau roh Allah; 

apalagi yang berbicara dengan Yehezkiel adalah Roh Allah yang juga membawanya ke 

tempat tulang-tulang itu. Tetapi jelas ruah Yahwe dalam segala aspeknya sungguh 

menghidupkan Israel secara ajaib. Jadi sifat utama dari Roh Allah ialah menghidupkan.
22

 

2.3.1.2 Roh Allah Membangkitkan atau Menuntun Tokoh-tokoh Karismatis: Para 

Hakim dan para Nabi. 

Untuk pertama kalinya Roh atau ruah ditemukan dalam buku-buku sejarah yang lebih 

tua (Kitab Hakim-Hakim dan 1 Samuel). Di sini, ”ruah” masih digunakan dalam artinya yang 

asli: “ruah tiba secara tiba-tiba, secara insidentil, tidak diharapkan, ia hadir dalam bentuk 

topan (seperti suatu terpaan angin), menakutkan dan mengacaukan, memberikan kemampuan 

untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dan kekuatan”.
23

 

Dalam sejarah Israel, Roh Allah membangkitkan tokoh-tokoh karismatis dan memberi 

tugas kepada mereka untuk membebaskan umat dari situasi gawat yang mengancam 

eksistensi Israel. Pada zaman Hakim-Hakim, kita mendengar mengenai pelepas-pelepas atau 

para pembebas yang dibangkitkan Roh Allah dan diberi kekuatan istimewa untuk 

membebaskan umat dari musuh-musuh yang kuat. Mengenai Otniel misalnya, kita 

mendengar: 

”Roh TUHAN menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu 

TUHAN menyerahkan Kusyan Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya” (Hak. 3:10; bdk. 

Hak. 6:34; 11:29).
24
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Roh Allah mendorong Simson (Hak. 13:25); Roh Allah menghinggapi Otniel (Hak. 

3:10) dan Yefta (Hak. 11:29). Singkatnya, dalam konteks peperangan Yahwe, Simson 

menjadi satu figur penyelamat. 

Juga Saul dan Daud dikuasai Roh Allah. ”Ketika Saul mendengar kabar itu, maka 

berkuasalah Roh Allah atas dia, dan bernyala-nyala amarahnya dengan sangat” (1 Sam. 

11:6). Mengenai Daud dinyatakan: ”Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu 

dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah 

Roh Tuhan atas Daud”(1 Sam.  16:13). Dalam teks ini kita bisa melihat satu aspek baru lagi. 

Roh itu tidak hanya menggerakkan orang tertentu untuk satu perbuatan tertentu tetapi diberi 

sebagai hadiah tetap untuk melaksanakan satu jabatan tetap, jabatan raja misalnya. Raja baru 

yang dicita-citakan Yesaya untuk masa mendatang, yang akan membangkitkan kembali 

keadilan dan damai di antara orang-orang Israel, juga dianugerahkan kepenuhan roh. Roh 

Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,roh nasihat dan keperkasaan, roh 

pengenalan dan takut akan Tuhan” (Yes. 11:2).
25

 

 Demikian juga dengan nabi-nabi. Meskipun biasanya mereka berbicara mengenai 

Yahwe yang memanggil dan mengutus mereka, namun kadang-kadang mereka berbicara 

mengenai kuasa Roh yang ada di dalam diri mereka. Mikha misalnya pernah berkata: 

“Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan 

keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakob pelanggarannya dan kepada Israel dosanya” 

(Mik. 3:8; bdk. Yeh. 37:1).
26

 
 

Peranan Roh tidak saja terbatas pada memberikan kekuatan-kekuatan istimewa 

sebagaimana yang dipaparkan di atas. Roh juga memberikan dorongan kepada orang-orang 

tertentu untuk melaksanakan pelbagai jenis ketrampilan yang dibutuhkan demi kepentingan 

umat. ”Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: ’Lihat, telah Kutunjuk Bezabel bin Uri bin Hur, 

dari suku Yehuda, dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian 
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dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan dari emas, perak dan tembaga...” (Kel. 31:1-

4).
27

 

Jadi, pada pokoknya Roh Allah itu menghidupkan umat Allah dengan 

membangkitkan dan menguatkan macam-macam petugas di Israel yang dibutuhkan demi 

keselamatan dan perkembangan umat.
28

 

2.3.1.3 Roh Allah Yang Membinasakan Segala Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan 

Semangat Allah. 

Roh yang menghidupkan itu adalah juga Roh yang membinasakan segala sesuatu 

yang tidak sesuai dengan semangat Allah. Dialah yang mengadili dan membersihkan Israel 

ketika mereka lupa akan panggilannya dan meninggalkan Yahwe Allahnya.
29

 

“Orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni 

setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila Tuhan telah 

membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari 

tengah-tengahnya dengan Roh yang mengadili dan membakar” (Yes. 4:3-4).
30

 

Di sini boleh kita ingat kembali akan arti angin yang menghanguskan, sebagaimana 

jelas dari apa yang dinubuatkan Yeremia: 

“Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umat-Ku; bukan 

untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin (ruah) yang keras datang 

atas perintah-Ku. Sekarang Aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka” (Yer. 

4:11-12).
31

 

Namun di sini kita berhadapan dengan satu aspek penting dari setiap tindakan 

pengadilan: pengadilan demi keselamatan. Ruah yang menghanguskan akan berubah menjadi 

ruah yang membawa kesuburan baru, kesuburan yang berlimpah-limpah. ”Sampai dicurahkan 

kepada kita ruah dari atas: maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun 

buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di 
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kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran” (Yes. 32:15). Dan kalau Israel taat dan kudus, 

Roh yang sama itu akan memusnahkan musuh-musuh Israel. 

Mengenai Asyur, nabi Yesaya bernubuat: ”Tuhan datang menyatakan diri-Nya. 

..,hembusan nafas-Nya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher...” 

(Yes 30:28). Dan bila tiba zaman baru, zaman yang akan datang itu, suatu pencurahan Roh 

Allah dengan limpah-limpah akan kita alami. Lukas dalam ceriteranya mengenai Pentekosta 

dalam Kisah para Rasul menulis dengan mengutip nubuat nabi Yoel:  

”Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan   mencurahkan Roh-Ku ke atas 

semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-

penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-

Ku pada hari-hari itu” (Yl. 2:28-29; bdk. Kis. 2:17-18).
32

 

 

2.3.2 Perjanjian Baru 

2.3.2.1 Injil Sinoptik dan Kisah Para Rasul. 

2.3.2.1.1 Injil Markus dan Matius : Roh Kudus dialami sebagai Daya Kekuatan Allah 

yang hadir di dalam Sabda dan Karya Yesus. 

Santo Markus dan Santo Matius melihat Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah. 

Daya Ilahi ini ada pada Yesus, dan ”dengan daya kuasa Roh Allah” itulah Yesus mengusir  

setan dan memaklumkan Kerajaan Allah (Mat. 12:28). Dalam Markus 1:8, Yohanes 

Pembaptis berkata : “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu 

dengan Roh Kudus”. Ia yang dimaksudkan Yohanes di sini adalah Yesus, Sang Mesias, yang 

dijanjikan dalam Perjanjian Pertama. Dia-lah pemenuh janji-janji para nabi. Dia-lah yang 

akan membaptis umat dengan Roh Kudus. Dan dengan pencurahan Roh Kudus ke atas jemaat 

Kristen, maka terpenuhilah kata-kata Yohanes Pembaptis. Dengan itu, umat Kristiani 

mengantisipasi penyelamatan dari penghakiman eskatologis.
33
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Markus dan Matius meyakini bahwa Allah sendirilah yang menjumpai kita dalam 

Yesus dengan cara yang unik dan luar biasa, karena Yesuslah Sang Nabi eskatologis, sang 

Mesias sendiri. Keyakinan itu diungkapkan dengan menunjukkan bagaimana Roh Allah 

berkarya dalam perkataan dan perbuatan Yesus. Markus dan Matius di sini berbicara tentang 

Roh Kudus dalam rangka kesaksian mereka mengenai Yesus Sang Kristus. Gejala-gejala 

”Roh”, mereka sebutkan untuk memperlihatkan kepada pembaca bahwa zaman eskatologis 

Mesias  itu telah tiba, dan Yesus sendirilah Al-Masih. Dengan demikian, pernyataan 

pneumatologis dalam kedua Injil ini terarah dan diabdikan kepada Kristologi.
34

 

Markus dan Matius berbicara sedikit saja mengenai Roh Kudus. Dalam terang 

Paskah, Yesus dikenal kembali sebagai “pembawa Roh yang paling sempurna”. Kedua 

penginjil tetap memegang konsep Perjanjian Lama, yang melihat Roh sebagai kekuatan Ilahi 

dalam Hamba Allah dan sebagai penolong, serta hadiah atau anugerah yang dijanjikan pada 

zaman akhir; yang berawal dengan saat  datangnya Yesus.
35

 

2.3.2.1.2 Injil Lukas dan Kisah Para Rasul: “Yesus adalah Pembawa dan Pemberi 

Roh”. 

2.3.2.1.2.1 Yesus Dipenuhi Roh Kudus. 

Dibandingkan dengan Markus dan Matius, Lukas memberi tekanan yang lebih kuat 

pada Yesus. Bagi Lukas, Yesus pada hakikatnya lebih dari seorang ”pneumatik” atau 

”kharismatik”. Dalam konteks biasa, para pneumatik dan kharismatik biasanya dibawah atau 

dikuasai Roh. Menurut Lukas, sejak pembaptisan, Yesus telah ”penuh dengan Roh Kudus” 

(Luk. 4:1); telah terjadi suatu persatuan yang erat dan tetap antara Yesus dan Roh, yang 

ditegaskan dengan pemilihan kata sifat ”penuh”, yang menjelaskan suatu kepenuhan yang 

abadi. 
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Lukas juga melihat fakta keberadaan atau eksistensi spiritual dari Yesus yang 

dilahirkan berkat kekuatan Allah, sebagaimana ditekankan dalam Lukas 1:35:  “Roh Kudus 

akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak 

yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah”. Kekuatan yang sama juga dapat 

dilihat dalam peristiwa “tertutupnya langit dengan awan” yang mengingatkan kembali akan 

Roh (dalam Kej 1:2) dan dapat juga diasosiasikan dengan adegan pembaptisan (Luk. 3:21 

dst., cfr. “datang ke atas” – “turun”) dan terutama dari awan yang menaungi (Luk. 9:34) 

sebagaimana nampak dalam peristiwa transfigurasi.
36

 

2.3.2.1.2.2 Roh yang dianugerahkan Allah. 

Bagi Lukas, anugerah eskatologis yang akan diterima oleh para murid adalah: Roh 

Allah. Menurut Matius 7:11, Bapa yang pada-Nya para murid meminta atau memohon hal-

hal yang baik; ditegaskan oleh Lukas bahwa : ”Ia akan memberikan Roh Kudus” (Luk. 

11:13).
37

 

2.3.2.1.2.3 Roh dan Gereja. 

Di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Roh dialami juga sebagai anugerah Allah 

bagi Gereja. Menurut Lukas: “Berkat pengantaraan Yesus, Gereja pun memperoleh Roh 

Kudus” (Luk. 24:49; Kis. 2:33). Di sini Lukas mengaitkan Kristologi dengan Eklesiologi. 

Karena itu, pentinglah  di sini bahwa  Gereja tidak ”demi kodratnya” memiliki Roh, tetapi 

hanya sebagai anugerah (Kis. 2:38). Karena itu juga, ketika umat mengalami aneka kesulitan, 

mereka berdoa memohon keberanian dan kekuatan dan Allah memberikan Roh-Nya (bdk. 

Kis. 4:29-31). Pada zaman Gereja, karya Yesus diteruskan oleh Roh Kudus, baik dalam 

Gereja yang telah dibentuk dan sekarang menjadi misioner maupun dalam dorongan-
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dorongan spontan yang mengarahkan kepada tujuan yang dikehendaki Allah (Kis. 8:29; 9:31-

39; 11:13; 17:7 dst.).
38

 

Selain pandangan-pandangan di atas, Lukas juga mengemukakan tiga aspek lagi 

mengenai Roh Kudus, antara lain: 

 Aspek yang berkaitan dengan ungkapan lahiriah dari Roh: Lukas tertarik dengan 

ungkapan Roh seperti “dalam rupa burung merpati” (Luk. 3:22), atau “lidah-lidah seperti 

nyala api” (Kis. 2:3). Roh menyatakan dan memberikan diri sampai dengan memasuki 

dimensi luar, dimensi yang kelihatan dan “obyektif”. Menurut keyakinan dan pengalaman 

Lukas dan jemaatnya, Roh juga mau menempatkan eksistensi jasmaniah manusia di bawah 

kuasa Allah. Jangkauan karya-Nya masuk ke dalam bidang jasmani.
39

 

 

Aspek karya-karya Roh: Roh Kudus terutama adalah Roh “nubuat”. Dilihat dari aspek 

nubuat ini, maka semua aktivitas yang dilakukan oleh para murid, seperti pewartaan, 

pemahaman kehendak, dan rencana keselamatan Allah yang tersembunyi dan kesaksian para 

murid, dilihat sebagai karya Roh (Kis. 5:32; 6:5; 13:2; 20:23; 21:11).
40

 

Roh Kudus menjadi ciri khas atau tanda pengenal zaman Gereja. Bagi Lukas, Roh 

Kudus merupakan rangkuman segala anugerah Allah. Dialah karunia yang diberikan kepada 

setiap orang yang meminta (Luk. 11:13). Setiap orang yang beriman dan dibaptis memiliki 

Roh. Roh Kudus dianugerahkan sebagai akibat langsung dari kepercayaan atau baptisan (Kis. 

2:4; 4:31; 8:15: 10:44; 11:15; 13:52; 19:6). Dengan demikian, yang terpenting bagi Lukas 

bukan penampakkan Roh Kudus pada kesempatan tertentu, melainkan Gereja, artinya di 

dalam Gereja sebagai umat Allah, Roh Kudus hadir, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus 

diberikan. Adanya Gereja dan karya Roh tidak dipisahkan, Gereja adalah peristiwa Roh. 
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Dalam Kisah Para Rasul, yang juga merupakan karya Lukas, terminologi “Pneuma” 

atau “Roh” diulang kembali sebanyak 68 kali; 37 kali di dalam 12 bab pertama. Dalam hal 

ini, Kisah Para Rasul-lah yang paling sering berbicara mengenai Roh di dalam keseluruhan 

Perjanjian Baru. Sejak permulaan Kisah Para Rasul (1:4-8) Lukas mengambil kembali berita 

mengenai pembaptisan dalam Roh (cfr. Luk. 3:16) dan janji mengenai anugerah Roh 

Kudusyang menjadi kekuatan untuk pewartaan (cfr. Luk. 24:47-49) dan  kepenuhannya sudah 

disebutkan pada “hari Pentekosta” ketika “mereka semua berkumpul...” (Kis. 2:1-4). Ayat-

ayat berikutnya (5-13) menguraikan kesan-kesan yang timbul dari peristiwa itu, yang 

kemudian dijelaskan oleh Petrus dalam pidato-pidatonya sekitar Pentekosta (ayat 14-36). 

Dari berbagai kejadian dan pengalaman seputar peristiwa Pentekosta, dapat dikatakan 

bahwa kepada para murid dan para Rasul Yesus, telah ditanamkan suatu kemampuan 

Pentekosta, yang ditafsirkan sebagai terpenuhinya janji mengenai  Roh Kudus. Roh Kudus ini 

memberi kekuatan kepada mereka untuk mewartakan Injil Yesus Kristus kepada semua 

orang.
41

 

Kisah Para Rasul melanjutkan pneumatologi Injil Lukas, dan memberitakan bahwa 

kesaksian para pilihan, dan di atas dasar  pewartaan, semua mereka yang telah menerima 

iman dipenuhi Roh Kudus. Di dalam doa, di dalam iman dan pembaptisan, Roh Kudus 

membimbing dan terutama memberikan kekuatan untuk mengakui dan memberi kesaksian 

iman tanpa takut, dan menuntun Gereja dalam  ziarah atau perjalanan misionernya.
42

 

2.3.2.2 Yohanes: Roh Kudus sebagai Pemimpin ke Dalam ”Seluruh Kebenaran”. 

Hans Urs von Balthasar membuat suatu studi mengenai Roh Kudus dalam tulisan 

Yohanes. Dalam Yohanes 16:12, Yesus berkata: 

“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 
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yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan  kepadamu apa 

yang diterima-Nya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab 

itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku” 

(Yoh. 16:13-15).
43

 
 

Von Balthasar mencatat bahwa dalam sabda Yesus mengenai Roh Kebenaran terdapat 

ringkasan dari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan yang melaluinya Ia secara tak 

langsung memperkenalkan hakikat-Nya.
44

 

Roh itu membawa atau menghantar masuk ke dalam “seluruh kebenaran” (Yoh. 

16:13), suatu lapangan yang luasnya tak terjangkau oleh mata manusia. Apabila pada 

Yohanes “kebenaran” berarti: penyataan Allah (Bapa) oleh Putera yang telah menjelma 

menjadi manusia (Yoh. 1:18), maka Dia yang menyatakan kebenaran itu sepantasnya disebut 

“Roh Kebenaran” (Yoh. 14:17; 15:26; 16:13). Dalam derajad kedalaman yang berbeda-beda: 

Ia dapat mengatakan kebenaran atau “bersaksi” tentangnya karena Ia mengetahuinya, dan Ia 

mengetahuinya karena Ia memang  bukan dari luar, melainkan dari dalam: Roh adalah 

hubungan antara Bapa, yang memberikan diri untuk ditafsirkan, dan Putera yang menafsirkan 

Bapa itu.
45

 

Pertanyaan lebih lanjut: mengapa Putera tidak memadai sebagai Interpretator, dan 

mengapa Roh Kudus masih perlu diutus?.  Jawabannya tidak lain adalah bahwa selama Yesus 

hidup di dunia ini, Sabda Allah yang telah menjelma menjadi manusia belum diucapkan 

dengan sehabis-habisnya. Sebelum Yesus “ditinggikan” (bdk. Yoh. 3:14; 8:28; 12:32-34), 

“seluruh kebenaran” belum terungkap. Untuk itu harus dibedakan antara dua tahap dalam 

hidup Yesus sebagai Firman Allah yang menjadi manusia, yakni sebelum tiba peristiwa 

penyaliban (“saat”-Nya: Yoh. 2:4; 4:21; 7:30; 12:23.27: 13:1: 16:21.25.32; 17:1), dan sejak 
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saat Yesus “ditinggikan” atau “dimuliakan”  (Yoh. 7:39; 11:4; 12:16. 23.28; 13:31. 32: 16:14; 

dll.) melalui wafat dan kebangkitan-Nya.
46

 

Tahap kedua:menurut pandangan teologis Yohanes, mulai pada saat Yesus 

menundukkan kepala-Nya di kayu salib dan menyerahkan nyawa-Nya= menyerahkan Roh 

(paredoken to pneuma: Yoh. 19:30). Kiranya jelas juga bahwa dalam tahap pra-Golgota (pra-

Paskah) pun Yesus telah menyatakan kebenaran, yaitu mewahyukan Allah, karena Ia sendiri 

sumber Roh Kudus (bdk. Yoh. 1:32. 33: 3:34), sehingga sudah pada waktu itu orang dapat 

mulai menempuh “jalan” Yesus (Yoh. 14:6) dan mulai percaya kepada-Nya (Yoh. 4:23.53; 

6:69: 7:46; 9:35 dst.; 11:27), mulai diantar masuk ke dalam rahasia Allah. Akan tetapi, 

sebelum saat Ia ditinggikan, Yesus juga mengatakan dengan  tegas: “Masih banyak hal yang 

harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya” (Yoh. 

16:12). Banyak hal, sebetulnya hal yang terutama, yang masih harus dikatakan-Nya kepada 

umat manusia, yaitu: mengakhiri, menyelesaikan, memenuhi di kayu salib keberadaan-Nya 

sebagai Sabda  (seperti dikatakan Paulus “Sabda dari salib”) yang merupakan hikmat Allah 

tertinggi dalam rupa kebodohan terbesar (bdk. 1 Kor. 1:18.25). Baru setelah Yesus pergi, Roh 

bisa datang: “Jikalau Aku tidak pergi, Paraklètos itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 

jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu” (Yoh 16:7). Maksud Yesus ialah 

perutusan-Nya untuk menjelma menjadi manusia itu harus dipenuhi seluruhnya supaya dapat 

dipandang dan dijelaskan dalam kesatuan dan kedalamannya. Baru pada “saat” itu “seluruh 

kebenaran” tersedia untuk “dinyatakan”, yaitu diartikan dan ditafsirkan. Dengan demikian, 

baru sejak saat itu pula kepercayaan para murid dapat menjadi penuh dan matang dalam 

pemahaman iman yang pasca-Paskah.
47

 

“Seluruh kebenaran” sebagai tujuan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, bukanlah 

satu sintesis dari sejumlah kebenaran-kebenaran tersendiri, melainkan suatu kebenaran yang 
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terletak dalam penyataan, pewahyuan, penafsiran Allah oleh Sang Putera dalam kepenuhan 

universalitasnya yang konkret dan tak habis-habisnya. ”Seluruh kebenaran” itu sudah ada bila 

Sang Putera dengan seluruh eksistensi-Nya yang telah menjadi daging itu menyatakan 

kebenaran cinta kasih ilahi: penyataan atau penafsiran ilahi ”kemuliaan penuh kasih karunia 

dan kebenaran” (Yoh. 1:14.17): dan juga ”kesaksian yang benar” (Yoh 5:31; 8:14). 

Roh justru akan ”bersaksi” tentang kebenaran ini (Yoh 15:26), artinya Ia akan 

menjaminnya dengan seluruh keberadaan-Nya sendiri. Kesaksian ini sebagai penyerahan 

yang membuka kepunyaannya, tertuju kepada seseorang dan akan memasuki seseorang. 

“Kebenaran” itu (dalam Yoh 1:14) sekaligus rahmat, ”kasih karunia”. Pembukaan ruang cinta 

kasih antara Bapa dan Putera terjadi di dalam Putera melalui penyerahan-Nya kepada dunia;  

berpadanan dengan itu, bimbingan Roh yang mengantar masuk ke dalam ruang cinta kasih 

yang telah dibukakan, yaitu ke dalam “kebenaran”, maka bimbingan itu sekaligus merupakan 

penyerahan Roh yang masuk ke dalam orang yang menerima kesaksian-Nya itu.
48

 

Roh itu sekaligus merupakan ungkapan kasih yang ditaruh oleh Bapa dan Putera 

satu sama lain, dan merupakan buah hasil batiniah dari cinta kasih timbal balik, maka Ia 

disebut pula Roh cinta kasih, baik dari Bapa maupun dari Putera (bdk. Rm. 8:9). Karena itu, 

hal “memimpin ke dalam seluruh kebenaran” adalah suatu bimbingan dari dalam partisipasi 

batiniah ke dalam partisipasi batiniah. Berkat Dia yang ”menyelidiki hal-hal yang 

tersembunyi dalam Allah” dan yang telah diberikan kepada kita (1 Kor. 2:10.12) oleh Roh 

itulah, diperkenalkan kepada kita baik siapa Allah Bapa (yang begitu besar kasih-Nya kepada 

dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal – Yoh. 3:16) maupun siapa Putera 

yang menerima tugas mewahyukan kasih Bapa sampai pemuliaan-Nya di kayu salib dan 

sampai pembukaan hati-Nya (bdk. Yoh. 19:34).
49

 

                                                           
48

Ibid. 
49

Ibid., hlm. 53. 



19 
 

Roh tidak hanya menghantar kita ke dalam Trinitas “ekonomis” tetapi juga ke 

dalam kebenaran-Nya yang imanen, ke dalam hakikat Allah yang tak terpahami. Roh 

memberitakan apa yang diterima-Nya dari Yesus, dan apa yang dimiliki Putera, dimiliki juga 

oleh Bapa. Roh menghantar kita untuk mengambil bagian dalam ruang ilahi dari hubungan 

Bapa-Putera dan dalam inkarnasi. Semakin kita  berpartisipasi dalam Yesus yang telah 

menjelma, semakin kita mengambil bagian dalam ruang ilahi, dan ini hanya mungkin terjadi 

dalam penyerahan diri Kristus dalam tubuh dan darah-Nya (Yoh. 6:53-57). Ruang ilahi ke 

mana Roh menuntun kita masuk adalah ruang yang paling kudus (bdk. Im. 11:44) dan hanya 

dapat dimasuki dan didiami oleh orang yang telah dikuduskan (dan dibenarkan untuk itu). 

Dengan demikian, Roh Kudus harus menjadi Roh Pengudus agar dapat menghantar kita 

masuk ke dalam misteri Allah sebagaimana diwahyukan dalam Yesus Kristus.
50

 

Roh membawa kita masuk ke dalam ruang kebenaran. Roh mengajarkan kita doa 

Sang Putera“Ya Abba, ya Bapa” (Gal. 4:6; Rm. 8:15 = Mrk. 14:36), yang mengungkapkan 

bahwa kita telah dihantar memasuki ruang ini sebagai anak-anakangkat Bapa (Rm. 8:15-23; 

9:4; Gal. 4:5; Ef. 1:5). Dengan diam di dalam diri kita, Roh memimpin kita ke dalam ”seluruh 

kebenaran” berupa berdiamnya Bapa dan Putera dalam diri orang yang telah diintroduksi itu. 

Bila “seluruh kebenaran” tidak lain dari cinta kasih yang telah menjadi nyata dalam Allah 

serta wahyu-Nya (“Allah adalah Kasih – 1 Yoh. 4:8.16) maka kasih ini harus ikut 

dilaksanakan oleh yang diam di dalam ruang kebenaran dalam kedua dimensi Sang Putera: 

baik ke arah Bapa maupun dari dalam Bapa ke arah dunia.
51

 

Dengan saling mengasihi, maka selain bersama-sama mengimani dan mengikuti 

Yesus, terjadilah persekutuan Kristiani, yaitu Gereja  yang kesaksiannya hanya dapat 

dipercayai oleh dunia kalau kita bersatu dalam cinta kasih (Yoh. 17:21). Di lain pihak, bagi 

Yohanes, Gereja hanya dapat menjadi satu kalau seluruh Injil cinta kasih bermuara pada 
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Petrus sebagai “batu karang”-nya, yang ditugaskan menggembalakan Gereja dalam kasihnya 

yang “lebih besar” (Yoh. 21:15-19), dan kalau dalampusat Injil ini dikembangkanlah sel 

hidup yang pertama dari Gereja, yakni “kesatuan Maria-Yohanes”(Yoh. 19:25 dst.).
52

 

2.3.2.3 Surat-Surat Paulus: Roh Sebagai Sumber Pengenalan akan Yesus Kristus, 

Rahasia Allah, yang Menghidupkan. 

Hans Urs von Balthasar mengatakan di antara teologi biblis mengenai Roh Kudus, 

teologi Paulus-lah yang paling kaya dan beragam. Untuk itu ia bertolak dari rencana 

keselamatan yang Trinitaris. Menurut dia, “Bapa menunjukkan kepada kita kasih-Nya yang 

tak terlampaui dengan menyerahkan Putera-Nya (Rm. 8:32.39) sampai pada salib, pusat dan 

titik balik seluruh pewartaan Paulus(1 Kor. 1; Flp. 2:8). Menurut Paulus, “salib” berarti 

“dibuat menjadi dosa karena kita” (2 Kor. 5:21; Rm. 8:3). Kebenaran ini mencakup segala 

sesuatu. Paulus tidak hanya mewartakannya, tetapi ia juga hidup sendiri di tengah dan di 

dalamnya, yaitu sejauh ia telah menjadi penyerahan kebapaan demi orang-orangnya semata-

mata keikutsertaan dalam derita dengan Sang Putra, dan dimampukan untuk demikian karena 

“ kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus” (Rm.5:5).
53

 

2.4 Lambang-Lambang Roh Kudus 

Kitab Suci mengungkapkan simbol-simbol Roh Kudus dengan tujuan agar umat 

beriman memahami Roh Kudus. Simbol-simbol itu antara lain: 

2.4.1 Air 

Air melambangkan tindakan Roh Kudus dalam upacara Pembaptisan. karena sesudah 

menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran 

kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama kita tumbuh dalam air ketuban, maka air 

Pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi, dianugerahkan kepada 
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kita dalam Roh Kudus."Dibaptis dalam satu Roh", kita juga "diberi minum dari satu Roh" (1 

Kor. 12:13). Jadi, Roh dalam pribadi-Nya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir, dari 

Kristus yang disalibkan (Yoh. 19:34; 1 Yoh. 5:8) dan yang memberi kita kehidupan abadi.
54

 

(bdk. Yoh. 4:10-14; 7:38; Kel. 17:1-6; Yes. 55:1; Zakh. 14:8; 1 Kor. 10:4; Why. 21:6; 22:17). 

Air juga melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh 

Kudus.
55

 

2.4.2 Urapan 

Salah satu lambang Roh Kudus adalah juga urapan dengan minyak, malahan sampai 

ia menjadi sinonim dengan-Nya. (Bandingkan 1 Yoh. 2:20-27; 2 Kor 1:21) Dalam inisiasi 

Kristen, urapan adalah tanda sakramental dalam Sakramen Penguatan, yang karenanya 

dinamakan "Khrismation" dalam Gereja-Gereja Timur. Tetapi untuk mengerti sepenuhnya 

bobot nilai dari simbol ini, orang harus kembali ke urapan pertama, yang Roh Kudus 

kerjakan: Urapan Yesus. "Khristos" (terjemahan dari perkataan Ibrani "Mesias") berarti yang 

"diurapi dengan Roh Allah".
56

 

Dalam Perjanjian Lama sudah ada orang yang ”diurapi” Tuhan; terutama Daud adalah 

seorang yang diurapi. Tetapi Yesus secara khusus adalah Dia yang diurapi Allah: kodrat 

manusiawi yang Putera terima, diurapi sepenuhnya oleh ”Roh Kudus”. Oleh Roh Kudus, 

Yesus menjadi ”Kristus”. Perawan Maria mengandung Kristus dengan perantaraan Roh 

Kudus, yang mengumumkan-Nya melalui malaikat pada kelahiran-Nya sebagai Kristus, dan 

yang membawa Simeon ke dalam kenisah, supaya ia dapat melihat yang diurapi Tuhan. Ialah 

yang memenuhi Kristus, dan kekuatan-Nya keluar dari Kristus, waktu Ia melakukan 

penyembuhan dan karya-karya keselamatan.  
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Pada akhirnya Ia jugalah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dalam 

kodrat manusiawi-Nya, yang adalah pemenang atas kematian, setelah sepenuhnya dan 

seutuhnya menjadi ”Kristus”, Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah, sampai 

”orang-orang kudus” dalam persatuan-Nya dengan kodrat manusiawi Putera Allah menjadi 

”manusia sempurna” dan ”menampilkan Kristus dalam kepenuhan-Nya” (Ef. 4:13): ”Kristus 

paripurna”, seperti yang dikatakan santo Agustinus.
57

 

2.4.3 Api 

Api Melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Dalam "lidah-lidah 

seperti api" Roh Kudus turun atas para Rasul pada pagi hari Pentekosta dan memenuhi 

mereka (Kis. 2:3-4). Mengenai Roh ini Yesus berkata: ”Aku datang untuk melemparkan api 

ke bumi dan betapa Aku harapkan, api itu telah menyala” (Luk. 12:49). Dalam tradisi rohani, 

lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya 

Roh Kudus. ”Jangan padamkan Roh” (1 Tes. 5:19).
58

 

2.4.4 Awan dan Sinar 

Kedua lambang ini selalu berkaitan satu sama lain, kalau Roh Kudus menampakkan 

Diri. Sejak masa teofani Perjanjian Lama, awan – baik yang gelap maupun yang cerah – 

menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan, dengan menyelubungi kemuliaan-Nya 

yang adikodrati. Demikian juga dengan Musa di gunung Sinai (bdk. Kel. 24:15-18), dalam 

kemah wahyu (bdk. Kel. 33:9-10) dan selama perjalanan di padang gurun (bdk. Kel. 40:36-

38); pada Salomo waktu pemberkatan kenisah (bdk. 1 Raj. 8:10-12).  

Semua gambaran ini telah dipenuhi dalam Roh Kudus oleh Kristus. Roh turun atas 

Perawan Maria dan ”menaunginya”, supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus (Luk. 
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1:35). Di atas gunung transfigurasi Ia datang dalam awan, ”yang menaungi” Yesus, Musa, 

Elia, Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan ”satu suara kedengaran dari dalam awan: Inilah 

Anak-Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia” (Luk. 9:34-35). ”Awan” yang sama itu akhirnya 

menyembunyikan Yesus pada hari kenaikan-Nya ke surga dari pandangan para murid (Kis. 

1:9); pada hari kedatangan-Nya awan itu akan menyatakan Dia sebagai Putera Allah dalam 

segala kemuliaan-Nya (bdk. Luk. 21:27).
59

 

2.4.5 Meterai 

Meterai adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Kristus telah 

disahkan oleh ”Bapa dengan meterai-Nya” (Yoh. 6:27) dan di dalam Dia, Bapa juga 

memeteraikan tanda milik-Nya atas kita (bdk. 2 Kor. 1:22; Ef 1:13; 4:30). Karena gambaran 

meterai (bahasa Yunani”sphragis”) menandaskan akibat pengurapan Roh Kudus yang tidak 

terhapuskan dalam penerimaan Sakramen Pembaptisan, Penguatan dan Tahbisan, maka ia 

dipakai dalam beberapa tradisi teologis untuk mengungkapkan ”karakter”, yang tidak 

terhapuskan, tanda yang ditanamkan oleh ketiga Sakramen yang tidak dapat diulangi itu.
60

 

2.4.6 Tangan 

Yesus menyembuhkan orang sakit (bdk. Mrk. 6:5; 8:23) dan memberkati anak-anak 

kecil (bdk. Mrk. 10:16), dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Atas nama-Nya para 

Rasul melakukan yang sama (bdk. Mrk. 16:18; Kis. 5:12; 14:3). Melalui peletakan tangan 

para Rasul, Roh Kudus diberikan (bdk. Kis. 8:17-19; 13:3; 19:6). Surat kepada umat Ibrani 

memasukkan peletakan tangan dalam ”unsur-unsur pokok” ajarannya (bdk. Ibr. 6:2). Dalam 

epiklese sakramentalnya, Gereja mempertahankan tanda pencurahan Roh Kudus ini yang 

mampu mengerjakan segala sesuatu.
61

 

                                                           
59

KGK., No.697. 
60

KGK., No. 698. 
61

KGK., No. 699 



24 
 

2.4.7 Jari 

"Dengan jari Allah" Yesus mengusir setan (Luk. 11:20). Sementara perintah Allah 

ditulis dengan "jari Allah" atas loh-loh batu (Kel. 31:18), "surat Kristus" yang ditulis oleh 

para Rasul, "ditulis dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan 

pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia" (2 Kor. 3:3). Madah ”Veni, Creator 

Spiritus” berseru kepada Roh Kudus sebagai ”jari tangan kanan Bapa”.
62

 

2.4.8 Merpati 

Waktu Kristus naik dari air Pembaptisan-Nya, Roh Kudus - dalam rupa merpati - 

turun atas-Nya dan berhenti di atas-Nya.Pada akhir air bah (yang adalah lambang 

Pembaptisan), merpati – yang diterbangkan oleh Nuh dari dalam bahtera – kembali dengan 

sehelai daun zaitun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didiami lagi 

(bdk. Kej. 8:8-12). Waktu Kristus naik dari air Pembaptisan-Nya, Roh Kudus – dalam rupa 

merpati – turun atas-Nya dan berhenti di atas-Nya (bdk. Mat. 3:16). Roh turun ke dalam hati 

mereka yang sudah dimurnikan oleh Pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Di beberapa 

Gereja, Ekaristi suci disimpan di dalam satu bejana logam yang berbentuk merpati 

(columbarium) dan digantung di atas altar. Merpati dalam ikonografi Kristen sejak dahulu 

adalah lambang Roh Kudus.
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