
BAB IV 

ROH KUDUS YANG MEYAKINKAN DUNIA MENGENAI DOSA MENURUT 

DOKUMEN DOMINUM ET VIVIFICANTEMARTIKEL 32 

 

4.1 Latar Belakang Ensiklik Dominum et Vivificantem 

Ensiklik Dominum et vivificantem merupakan salah satu ensiklik yang dikeluarkan 

oleh Paus Yohanes Paulus II menyongsong tahun Yubelium 2000. Ensiklik dikeluarkan pada 

tanggal 16 Mei 1986. Diterbitkannya Ensiklik ini berkaitan juga dengan sebuah peristiwa 

penting yakni peringatan enam belas abad KonsiliKonstantinopel yang pertama, yakni pada 

Hari Raya Pentakosta tahun 1981. Perayaan ini terjadi serentak baik di Konstantinopel 

maupun di Roma. 

 Pada saat itu Roh Kudus dilihat dengan lebih baik, melalui suatu renungan tentang 

misteri Gereja. Renungan itu menunjukkan adanya cara-cara atau jalan yang mempersatukan 

orang-orang Kristen sehingga mengimani Roh Kudus sebagai sumber tertinggi dari kesatuan 

yang berasal dari Allah sendiri.
1
 

 Seruan pokok dari Ensiklik ini adalah mengajak umat Kristiani untuk merenungkan, 

menghargai serta mendekatkan diri pada Roh Kudus sebagai Tuhan pemberi hidup.
2
 Ajakan 

ini bukan berarti bahwa pada zaman sebelumnya para Bapa Gereja mengabaikan peranan Roh 

Kudus dalam sejarah keselamatan. Sebaliknya sepanjang zaman Gereja itu, mereka juga telah 

merenungkannya secara mendalam. Kesungguhan itu nampak dalam beberapa dokumen 

Konsili dan Ensiklik. Konsili-Konsili atau Ensiklik-Ensiklik itu memperlihatkan bahwa 

begitu besar penghargaan mereka terhadap karya Roh Kudus. Mereka sadar bahwa Roh 
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Kuduslah yang menjadi prinsip utama dalam menyikapi sejarah keselamatan yang Allah 

anugerahkan kepada manusia. 

 Konsili-Konsili tersebut yaitu Konsili Nicea (325), Konsili Konstantinopel (381), 

serta Konsili Vatikan II (1965). Sedangkan Ensiklik-Ensiklik yang sudah membicarakan 

tentang Roh Kudus adalah Ensiklik Divinum Illud Munus, yang dipersembahkan kepada Roh 

Kudus yang dikeluarkan oleh Paus Leo XIII pada tahun 1887; Ensiklik Mystici Corporis 

yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII pada tahun 1943 yang membahas tentang Roh Kudus 

sebagai prinsip vital dari Gereja dimana Dia bekerja dalam persatuan dengan Kepala Tubuh 

Mistik Kristus. Pada Konsili ekumenis Vatikan II, ditegaskan kembali mengenai pentingnya 

suatu studi yang baru tentang doktrin mengenai Roh Kudus seperti yang ditekankan Paus 

Paulus VI : “ Kristologi dan khususnya Ekklesiologi dari Konsili haruslah diganti dengan 

suatu studi baru dan kebaktian kepada Roh Kudus, justru sebagai pelengkap yang tak 

tergantikan terhadap ajaran Konsili.
3
 

4.2 Gambaran Umum EnsiklikDominum Et Vivificantem 

 Ensiklik Dominum Et Vivificantem, terdiri atas tiga bagian besar ditambah satu bagian 

kata pengantar dan satu bagian penutup.  

Bagian kata pengantar terdiri atas dua nomor artikel yaitu 1-2. Isi dan tema setiap 

nomor adalah: Nomor satu “Gereja menyatakan imannya kepada Roh Kudus sebagai Tuhan 

pemberi Hidup”; Nomor dua “ Gereja dipanggil untuk mendekat dan mewartakan Roh Kudus 

sebagai Tuhan pemberi hidup itu”. 

 Bagian pertama berbicara tentang “Roh Bapa dan Roh Putera diberikan kepada 

Gereja”. Bagian ini dibagi lagi dalam tujuh sub tema dan memuat nomor artikel 3-26.  

 Sub tema pertama membahas tentang “ janji Yesus dan pewahyuan pada perjamuan 

terakhir”. Isi atau tema masing-masing nomor adalah:  
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 “Janji Yesus akan datangnya penolong yang lain” (No. 3); 

 “Penjelasan tugas Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan 

mengingatkan tentang perkataan Yesus” (No. 4);  

 “Para Rasul menjadi saksi tentang Kabar baik” (No. 5);  

  “Roh Kudus yang memimpin ke dalam kebenaran” (No. 6);  

  “Roh Kudus secara tetap menjamin keberlangsungan dan pewartaan Kabar 

Baik” (No. 7).  

 Sub tema kedua membahas tentang “ Bapa, Putera dan Roh Kudus”. Isi atau tema 

masing-masing nomor pada bagian ini adalah:  

 “Perbedaan Bapa, Putera, dan Roh Kudus” (No. 8);  

 “Pada perjamuan malam terakhir terlaksana pewahyuan tentang Trinitas” (No. 

9);  

 “Allah adalah Kasih”(No. 10).  

 Sub tema ketiga membahas tentang “pemberian diri Allah yang menyelamatkan 

dalam Roh Kudus”. Isi atau tema setiap nomor pada bagian ini adalah:  

 “Pemberian diri dari Roh Kudus”(No. 11); 

 “Permulaan baru identik dengan misteri penciptaan”(No. 12); 

 “Kepergian Yesus sebagai syarat datangnya Penghibur”(No. 13);  

 “Kepergian Kristus melalui salib mempunyai daya Penebusan”(No. 14). 

 Sub tema keempat membahas tentang “Mesias, yang diurapi dengan Roh Kudus”. Isi 

atau tema setiap nomornya adalah:  

 “Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa”(No. 

15);  

 “Mesias diurapi oleh Allah sendiri”(No. 16);  

 “Roh Allah tinggal di atas Mesias yang akan datang”(No. 17);  
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 “Yesus Kristus akan menunjuk nubuat Yesaya pada permulaan kegiatan-Nya 

sebagai Mesias”(No. 18). 

 Sub tema kelima tentang “Yesus dari Nazareth yang dipuji dalam Roh Kudus”. Isi 

atau tema setiap nomornya adalah: 

 “Yohanes Pembaptis menubuatkan Yesus yang tidak hanya datang dalam Roh 

Kudus tetapi juga yang membawa Roh Kudus”(No. 19);  

 “Theopani di sungai Yordan mendasari pewahyuan Yesus Kristus yang 

seluruh kegiatan-Nya akan dilaksanakan dalam kehadiran Roh Kudus”(No. 

20);  

 “Lubuk terdalam siapakah Yesus itu”(No. 21).  

 “Kisah Lukas membawa kita lebih dekat dengan kebenaran yang termuat 

dalam percakapan di Ruang Perjamuan”(No. 22);  

 “Kita menemukan diri kita berada pada ambang peristiwa-peristiwa 

Paskah”(No. 23);  

 “Ungkapan defenitif misteri Yesus terjadi pada hari Kebangkitan”(No. 24). 

 Sub tema keenam tentang, “Kristus yang bangkit berkata, „Terimalah Roh Kudus‟.” 

Isi atau tema setiap nomornya adalah: 

 nomor dua puluh dua “22-24; Nomor dua puluh tiga, “ ; Nomor dua puluh 

empat, “. 

 Sub tema yang ketujuh membahas tentang “Roh Kudus dan Zaman Gereja”. Isi atau 

tema tiap nomornya adalah:  

 “Pada hari Pentakosta Roh Kudus diutus untuk menguduskan Gereja selama-

lamanya”(No. 25);  

 “Zaman Gereja dimulai dengan datangnya Roh Kudus” (No. 26). 
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Bagian keduaberbicara tentang “Roh Kudus yang meyakinkan dunia mengenai dosa”. 

Bagian ini diuraikan dalam enam sub tema dengan nomor artikelnya 27-48.  

 Sub tema pertama membahas tentang “Dosa, Kebenaran dan Pengadilan”. Isi atau 

tema setiap nomornya yaitu: 

 “Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan 

penghakiman”(No. 27);  

 “Tugas Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa bersifat menyelamatkan”(No. 

28);  

 “Roh Kudus sebagai penghibur dan Roh kebenaran”(No. 29).  

 Sub tema kedua membahas tentang “Kesaksian hari Pentakosta”. Isi atau tema setiap 

nomornya adalah:  

 “Nubuat-nubuat Kristus pada percakapan perpisahan terjawab pada hari 

Pentakosta” (No. 30) 

 “Kegiatan Roh kebenaran meyakinkan dunia mengenai dosa dihubungkan 

dengan misteri Yang Disalibkan dan Dibangkitkan” (No. 31);  

 “Hanya Diri-Nya sendiri Roh kebenaran dapat meyakinkan dunia, manusia 

atau hati nurani manusia akan dosa” (No. 32). 

 Sub tema ketiga membahas tentang “Kesaksian mengenai masa awal: kenyataan asli 

dari dosa”. Isi atau tema setiap nomornya adalah :  

 “Dimensi dosa dalam Kitab Kejadian” (No. 33);  

 “Roh Allah dalam penciptaan” (No. 34);  

 “Hanya Roh Kudus yang meyakinkan mengenai dosa manusia sejak awal 

mula” (No. 35);  

 “Dosa sebagai ketidaktaatan” (No. 36);  
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 “Manusia dipanggil untuk berpartisipasi dalam kebenaran dan kasih Allah” 

(No. 37);  

 “Setan adalah sumber bahaya dan ancaman bagi manusia” (No. 38).  

 Sub tema keempat membahas tentang “Roh yang mengubah penderitaan menjadi 

kasih yang menyelamatkan”. Isi atau tema setiap nomornya adalah: 

 “Roh yang menyelidiki pikiran-pikiran Allah” (No. 39);  

 “Nilai penebusan dari kurban Kristus” (No. 40);  

 “Roh Kudus adalah api dari surga yang berkarya dalam kedalaman misteri 

Salib” (No. 41).  

 Sub tema kelima membahas tentang “Darah yang memurnikan hati nurani”.Isi atau 

tema setiap nomornya adalah:  

 “Klimaks dari misteri Paskah, Roh Kudus diwahyukan” (No. 42);  

 “Suara hati menurut Konsili Vatikan kedua” (No. 43);  

 “Dalam meyakinkan dunia mengenai dosa, Roh kebenaran berhubungan 

dengan suara hati nurani manusia” (No. 44);  

 “Hati nurani menentukan jalan pertobatan manusia” (45). 

 Sub tema keenam membahas tentang  “Dosa melawan Roh Kudus”. Isi setiap 

nomornya adalah:  

 “Menghojat melawan Roh Kudus” (No. 46);  

 “Kekerasan hati” (No. 47);  

 “Hubungan ketiga bidang dosa, kebenaran dan penghakiman” (No. 48). 

Bagian ketigaberbicara mengenai Roh yang memberikan hidup, yang terdiri atas 

enam sub tema.  

 Sub tema pertama membahas tentang “Alasan untuk Yubelium tahun 2000: Kristus 

yang dikandung dari Roh Kudus”. Isi setiap nomornya adalah:  



7 
 

 “Pikiran dan hati Gereja terarah kepada Roh Kudus pada saat abad kedua 

puluh ini” (No. 49);  

 “Misteri penjelmaan dilaksanakan dalam kuasa Roh Kudus merupakan puncak 

Yubileum Agung” (No. 50);  

 “Gereja menyiapkan Yubileum Agung dalam Roh Kudus” (No. 51).  

 Sub tema kedua membahas tentang “Alasan untuk Yubelium : rahmat telah 

dinampakkan”. Isi atau tema setiap nomornya adalah:  

 “Dalam misteri Inkarnasi karya Roh yang memberi hidup mencapai 

puncaknya yang tertinggi” (No. 52);  

 “Yubelium Agung dilihat dengan mata iman dua ribu tahun karya Roh 

kebenaran” (No. 53);  

 “Yubelium Agung dirayakan sebagai suatu panggilan menyembah Allah 

dalam Roh dan kebenaran” (No. 54).  

 Sub tema ketiga membahas tentang “Roh kudus dalam konflik batin manusia: karena 

keinginan daging bertentangan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh 

bertentangan dengan keinginan daging”. Isi atau tema setiap nomornya adalah: 

 “Turunnya Roh yang mengagumkan, menjumpai perlawanan dan pertentangan 

dalam kenyataan manusiawi” (No. 55);  

 “Pertentangan terhadap Roh Kudus oleh St.Paulus ditekankan dalam dimensi 

batin dan subyektif” (No. 56);  

 “Kontras surat-surat Paulus antara Roh dan daging juga mencakup kontras 

antara kehidupan dan kematian” (No. 57).  

 Sub tema keempat membahas tentang “Roh Kudus memperkuat manusia batin”. Isi 

atau tema setiap nomornya adalah:  
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 “Di bawah pengaruh Roh Kudus manusia batin menjadi matang dan 

bertumbuh kuat” (No. 58);  

 “Hubungan manusia yang akrab dengan Allah dalam Roh Kudus juga 

memungkinkan dia memahami diri dan kemanusiaannya secara baru” (No. 

59);  

 “Di bawah pengaruh Parakleitus, manusia membebaskan diri dari macam-

macam determinasi” (No. 60).  

 Sub tema kelima membahas tentang “Gereja sebagai sakramen persatuan yang akrab 

dengan Allah”. Isi atau tema setiap nomornya adalah:  

 “Gereja sekali lagi bermaksud untuk merenungkan hakekat dari susunannya 

yang ilahi-manusiawi serta perutusan yang memungkinkan Gereja ambil 

bagian dalam perutusan Kristus berlandaskan Konsili Vatikan Kedua” (No. 

61);  

 “Ungkapan paling lengkap dari keberangkatan Kristus melalui misteri Salib 

dan Kebangkitan adalah Ekaristi” (No. 62);  

 “Gereja dalam Kristus adalah suatu tanda sakramen atau tanda dan alat 

persatuan yang akrab dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia” (No. 

63);  

 “Gereja adalah sakramen persatuan yang akrab dengan Allah terlaksana 

sebagai suatu kenyataan yang menyelamatkan” (No. 64). 

 Sub tema keenam membahas tentang “Roh dan mempelai berkata „Marilah’.” Isi atau 

tema setiap nomornya adalah:  

 “Napas hidup ilahi Roh Kudus mengungkapkan Diri membuat Diri-Nya terasa 

dalam doa” (No. 65);  

 “Gereja tetap setia pada misteri kelahirannya” (No. 66). 
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Ensiklik ini ditutup dengan kesimpulan. Isi atau tema setiap nomornya adalah: Nomor 

enam puluh tujuh “Roh Kudus menjadi sumber air yang mengalir menuju ke hidup kekal”. 

4.3 TujuanEnsiklikDominum Et Vivificantem 

Paus Yohanes Paulus II mengemukakan bahwa tujuan dari Ensiklik ini adalah supaya 

Gereja menyadari dirinya dipanggil mewartakan Roh, seraya bersama-sama dengan keluarga 

umat manusia, Gereja mendekati akhir-akhir millenium kedua setelah Kristus. Untuk hal ini 

Gereja menginginkan adanya persatuan orang-orang Kristen. Maka Roh Kudus yang 

merupakan sumber tertinggi dari kesatuan ini perlu dihidupkan kembali peranannya.  

Singkatnya, maksud pokok dari Ensiklik ini yakni mengembangkan di dalam Gereja 

kesadaran bahwa “ dia didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan tugasnya guna 

melaksanakan sepenuh-penuhnya kehendak Allah yang menetapkan Kristus sebagai sumber 

penebusan bagi seluruh dunia”.
4
 

4.4 Isi Ensiklik Dominum Et Vivificantem 

Ensiklik Dominum Et Vivificantem adalah hasil refleksi mendalam dari Paus Yohanes 

Paulus II akan peranan Roh Kudus sebagai Tuhan pemberi Hidup. Menguraikan Roh Kudus 

sebagai Tuhan pemberi Hidup, pertama-tama ditegaskan bahwa Roh Kudus adalah 

manifestasi Roh Bapa dan Putera sendiri yang dicurahkan kepada Gereja sebagai jalan 

mewujudkan karya keselamatan Allah di dunia dewasa ini.  

Lahirnya Gereja juga ditegaskan dalam Ensiklik ini bahwa zaman Gereja dimulai 

dengan “kedatangan” Roh Kudus pada para Rasul yang berkumpul Ruang Atas di Yerusalem, 

bersama dengan Maria ibu Tuhan. Masa Gereja dimulai pada saat janji-janji dan nubuat-

nubuat yang begitu eksplisit ditujukan kepada Penghibur, Roh kebenaran, mulai terpenuhi di 
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dalam kekuatan yang penuh dan jelas atas diri para Rasul, dengan demikian menentukan 

kelahiran Gereja.
5
 

Selanjutnya Roh Kudus sebagai Tuhan pemberi hidup ditegaskan dalam satu tugas 

dan peranan penting dari Roh Kudus sendiri yaitu meyakinkan dunia mengenai dosa. Roh 

Kudus yang mengambil dari Putera karya penebusan dunia ini, dengan kenyataan ini 

mengambil tugas meyakinkan akan dosa yang bersifat menyelamatkan. Usaha meyakinkan 

ini berhubungansecara tepat dengan kebenaran yakni untuk mengatakan keselamatan yang 

defenitif dalam Allah, untuk memenuhi rencana, yang berpusat pada Kristus yang disalib dan 

dimuliakan.
6
 

Singkatnya, melalui Ensiklik ini Paus hendak menegaskan bahwa Roh Kudus sebagai 

Tuhan pemberi hidup nyata dalam karya penyelamatan Allah yang terus dihayati dan 

berlangsung di dalam Gereja dari zaman ke zaman. Ini adalah karya penyelamatan kolektif 

oleh Roh Kudus. Selain menjiwai Gereja, Roh Kudus juga berkarya dalam usaha manusia 

secara individu menempuh kekudusan dan meraih keselamatan yang telah dinyatakan Allah 

melalui Yesus Kristus. Dalam hal ini dosa menjadi persoalan individual yang masih dan terus 

ada sebagai penghambat karya keselamatan Allah. Untuk itu menyadari kehadiran Roh 

Kudus dalam hati nurani menjadi jalan agar manusia mampu menyadari keberdosaan dan 

kembali bersatu dengan Allah. 

4.5 Roh Kudus Yang Meyakinkan Dunia Mengenai Dosa Menurut Ensiklik Dominum 

Et Vivificantem Artikel 32 

4.5.1 Teks Ensiklik Dominum Et Vivificantem Artikel 32 

32. Namun tak seorang pun, kecuali diri-Nya sendiri, Roh Kebenaran,“dapat meyakinkan 

dunia”, manusia atau hati nurani manusia mengenai kebenaran yang tak dapat diucapkan ini. 

Dia adalah Roh yang “ menyelidiki” “pikiran-pikiran dari Allah” (1Kor. 2:10). Dihadapkan 

pada misteri dosa, kita harus meneliti “ pikiran-pikiran” Allah sampai ke bagian paling dalam. 

Tak cukuplah hanya menyelidiki hati nurani manusia, misteri yang paling dalam dari manusia, 

namun kita harus menembus misteri terdalam dari Allah, “pikiran-pikiran Allah”, yang dapat 
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diringkaskan demikian: kepada Bapa- dalam Putera – melalui Roh Kudus. Justuru Roh 

Kuduslah yang “menyelidiki pikiran-pikiran Allah”, dan dirinya menyimpulkan jawaban Allah 

terhadap dosa manusia. Dengan jawaban ini maka tertutuplah proses “meyakinkan mengenai 

dosa” seperti diperlihatkan oleh peristiwa Pentakosta. 

Dengan meyakinkan “dunia” mengenai dosa Golgotha, yang menyangkut kematian 

Anak Domba yang tak bersalah, seperti yang terjadi pada hari Pentekosta, Roh Kudus juga 

meyakinkan tiap dosa, yang dilakukan entah di mana saja dan kapan saja dalam sejarah 

manusia: karena Ia menunjukkan hubungannya dengan salib Kristus. “meyakinkan” berarti 

menunjukkan kejahatan dosa, dari setiap dosa, dalam hubungannya dengan salib Kristus. Dosa, 

yang diperlihatkan dalam hubungan ini, dikenal dalam seluruh dimensi kejahatan yang khas 

baginya, melalui “mysterium iniquitatis”(2Tes.2:7) yang tersembunyi di dalamnya. Manusia 

tidak mengenal dimensi ini – ia sama sekali tidak tahu mengenai hal itu, terpisah dari salib 

Kristus. Maka ia tidak dapat “diyakinkan” mengenai hal itu kecuali oleh Roh Kudus: Roh 

Kebenaran, tapi juga adalah penghibur. 

Karena dosa, yang diperlihatkan dalam hubungan dengan Salib Kristus, sekaligus 

diidentikan dalam dimensi yang sepenuh-penuhnya dari mysterium pietatis”(1Tim. 3:16), 

seperti yang ditunjukkan oleh Exhortasi Apostolik setelah sinode Recociliatio et 

Paenitentia.
7
Manusia juga sama sekali tidak mengerti mengenai dimensi dosa ini, bila terpisah 

dari salib Kristus. Dan dia tidak dapat “diyakinkan” akan dimensi ini kecuali oleh Roh Kudus: 

yang “menyelidiki pikiran-pikiran Allah”. 

 

4.5.2 Point-Point Penting EnsiklikDominum Et Vivificantem Artikel 32 

4.5.2.1 Roh Kebenaran yang Meyakinkan dunia mengenai dosa 

Dewasa ini berbagai pengajaran muncul yang kelihatannya menarik, tetapi sebenarnya 

telah menyimpang jauh dari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Seperti pengajaran hyper 

grace yang menyatakan bahwa Roh Kudus tidak menyadarkan (menginsafkan) orang percaya 

akan dosa, karena Tuhan sudah mengampuni dan melupakan semua dosa kita dan Ia melihat 

kita sempurna di dalam Yesus. Hal ini jelas bertentangan dengan Alkitab dalam Matius 5:48 

di mana Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-murid-Nya: “Karena itu haruslah kamu 

sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.” Kata „haruslah kamu 

sempurna‟ berasal dari bahasa Yunani “teleioi” dalam bentuk jamak berarti “banyak yang 

harus disempurnakan dalam diri orang-orang percaya.”Yohanes 16:8 “Dan kalau Ia datang, Ia 

akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.” Kata Yunani yang 

diterjemahkan untuk menginsafkan (convict) adalah “elencho” yang berarti: meyakinkan; 

menegur; mengoreksi dan menghardik. 
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Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang, menginsafkannya, menegurnya dan 

menyadarkan akan dosa-dosanya, sehingga ia bertobat dan menyambut Yesus sebagai Tuhan 

dan Juruselamatnya; dan dilahirkan baru. Tidak seorang manusiapun yang dapat datang dan 

percaya kepada Yesus bila Roh Kudus tidak terlebih dahulu berkarya dalam dirinya. Tuhan 

Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan 

kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah… Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 

seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah 

Roh” (Yoh.3:3; 5-6). Untuk dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah, seseorang harus 

mengalami kelahiran kembali.
8
 

Inilah karya Roh Kudus pada awal kehidupan orang percaya. Setelah seseorang 

mengalami kelahiran kembali, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kepada Allah 

untuk melayani Allah yang hidup (1 Tes. 1:9) maka Roh Kudus akan berdiam dalam dirinya. 

Karena itu setiap orang percaya tidak perlu takut kepada setiap kuasa iblis yang 

termanifestasi dengan berbagai cara dengan sebutan nama yang berbeda. “Sebab Roh yang 

ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia” (1 Yoh. 4:4b). 

Pesan penting yang dapat diambil dari poin ini adalah bahwa dalam diri setiap orang, 

Roh Allah bekerja meyakinkan mengenai dosa ketika dalam hatinya terngiang penyesalan, 

penolakan dan keinginan untuk memperbaiki akan sesuatu yang buruk yang telah terjadi, 

sementara maupun baru akan terjadi. Roh kebenaran meyakinkan dunia mengenai dosa dapat 

dimaknai bahwa sekalipun manusia berdosa, tetapi Allah melalui Roh Kudus-Nya tetap 

membuka kesempatan kepada manusia untuk mengalami kasih-Nya terutama kembali meraih 

kesatuan bersama Allah sendiri. 
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4.5.2.2 Roh Kudus memperlihatkan semua dimensi Kejahatan yang tersembunyi dan 

menghantar manusia pada Pertobatan 

Roh Kudus membantu kita untuk memikirkan dan membayangkan kembali 

pengalaman-pengalaman hidup yang tidak memuaskan secara moral. Pada waktu ada sikap 

terbuka kepada Roh Kudus untuk membawa kita ke masa lampau, Ia memberi penerangan 

sehingga kita dapat melihat sifat kita yang sebenarnya dari tindakan-tindakan kita. Pada 

waktu kita berdiri terpisah dari perbuatan pribadi ini, terpisah oleh waktu, pandangan kita 

menjadi lebih obyektif daripada ketika kita melakukan perbuatan itu, dan kita dapat menilai 

perbuatan kita dengan lebih baik dalam perbandingan dengan firman Allah. Pada saat 

demikian, Roh Kudus membantu kita untuk menyesali perbuatan salah kita dan kita berhenti 

membela diri kita bahwa kita tak bersalah. Dengan demikian terjadilah pertobatan mengenai 

kegagalan kita yang moral maupun rohani. 
9
 

Tanpa kehadiran Roh Kudus kita akan mencintai dosa kita dan bukan membencinya, 

kita cenderung mengingkari kesalahan kita, menuduh orang lain, menekan dan 

menyembunyikannya, atau mencoba mencari-cari dalih; kita coba menyelesaikan kesalahan 

kita dengan menolak tanggung jawab atas dosa kita, dan menyalahkan kekurangan 

pengetahuan, dorongan naluri, lingkungan kita atau Iblis. 

 Dengan menunjukkan semua dimensi kejahatan, Roh Kudus menciptakan rasa 

bersalah yang nyata dalam pikiran manusia sebab hal ini perlu untuk penebusan. Manusia 

tidak dapat diselamatkan dari dosa jika tidak melihat dosa secara prihatin. Allah pun tidak 

dapat menyelamatkan orang yang secara rohani bersikap acuh tak acuh. Yesus berkata bahwa 

Roh Kudus menyiapkan orang untuk masuk kehidupan pribadi yang baru dengan jalan 

meyakinkankannya akan dosa kebenaran dan penghakiman(Bdk Yoh.16:8). Roh Kudus 

adalah pencipta rasa bersalah dan meredakan perasaan tersebut. Ia menunjukkan kepada kita 
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berbagai jenis dosa kita yaitu hati yang tidak mau mengampuni dan dendam yang tersimpan 

di dalam hati.
10

 

Dari uraian ini, hal terutama yang mau ditekankan adalah keterbukaan dari pihak 

manusia. Sesuai yang dijelaskan bahwa Roh Kudus telah melaksanakan dengan sangat tepat 

dan tuntas tugas dan peran meyakinkan kita akan dosa itu. Hanya dengan membangun 

kesadaran akan karya Roh dalam diri masing-masing maka pertobatan dapat terwujud dan 

kekudusan dapat diraih. Karena sebagai umat beriman kita perlu menyadari bahwa hati 

nurani yang didiami Roh Kudus adalah hati yang kemudian menampakkankebijaksanaan 

dalam bertindak. Kebijaksanaan yang dimaksud disini ialah tahu memilah yang baik dan 

yang buruk yang akan berakibat bukan sebatas bagi diri sendiri, tetapi juga sesama dan 

terutama Allah sendiri. 

Selain itu, membangun kesadaran akan dosa juga harus menjadi kesadaran kolektif 

yaitu karya Roh yang telah disadari dalam batin masing-masing itu harus menjadi sarana 

kesaksian dalam sharing iman dengan sesama dan menjadi sarana pewartaan yang 

menyelamatkan dan membahagiakan orang lain. 

4.5.2.3 Roh Kudus yang menyelidiki Pikiran-Pikiran Allah dan Menyimpulkan 

Jawaban Allah sebagai Kebenaran 

Roh Kudus juga disebut Roh Kebenaran. Banyak orang percaya yang terus mencari 

akan kebenaran Sabda Allah.  Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang akan 

memahami setiap kata yang ada dalam firman Tuhan.  Walaupun seseorang itu sangat pintar 

tapi tanpa Roh Kudus, dari segi penafsiran akan jauh sekali dari kebenaran.  Walaupun 

manusia belajar banyak dari manusia tetapi seseorang tidak dapat bergantung semata-mata 

kepada manusia, sebab manusia telah memiliki Guru ilahi yaitu Roh Kudus.Sekeras-kerasnya 

manusia berupaya untuk memahami tentang Allah atau yang Ilahi namun nanti manusia akan 
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sampai kepada titik kebingungan.  Pada titik inilah manusia akan menjadi kabur 

pandangannya.11 

Hal yang terberat yang ada adalah saat manusia itu malah tidak mempercayai Allah 

itu ada.  Seseorang yang tidak mau dikuasai Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengenal 

Allah yang transenden dan imanen tersebut.  Bisa dikatakan kalau seseorang tersebut tidak 

dipimpin oleh Roh Kudus maka dia juga tidak mengenal Allah Bapa.  Yesus dalam amanat 

perpisahan-Nyadengan jelas mengatakan bahwa salah satu tugas  Roh Kudus adalah 

memimpin kepada seluruh kebenaran.  

“tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu  ke dalam seluruh 

kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata dari diriNya sendiri, tetapi segala sesuatu 

yangdidengarNya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-

hal yang akan datang.(Bdk.Yoh. 16:13)
12

 

 

Orang yang diajar Roh Kudus walaupun ia tidak tahu bahasa aslinya, akan lebih 

mengetahui firman Allah daripada orang yang tidak diajar oleh Roh Kudus, meskipun ia 

pandai dalam bahasa aslinya. Pernyataan ini adalah jaminan bagi orang percaya, bahwa 

bukan kepandaian yang menentukan seseorang tahu dan memahami kebenaran yang sejati 

tetapi Roh Kuduslah yang akan membimbing orang mengenal kebenaran itu.
13

  

Kebenaran yang mutlak adalah bahwa Roh Kudus yang menjadikan manusia itu 

mengerti akan kebenaran itu sendiri.  Dalam I Korintus 2:9-14 dikemukakan dua pekerjaan 

Roh Kudus yaitu 1) Roh Kudus menyatakan kepada manusia hal-hal yang tersembunyi dalam 

diri Allah, dan berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan 

oleh hikmat manusia, yang merupakan kebodohan bagi manusia duniawi; 2).Roh Kudus 

menjelaskan penyataan-Nya, yaitu memberikan kuasa untuk mengerti, mengetahui dan 

menerima pengajaran yang diajarkan-Nya.  Roh Kudus ialah pemberi ilham untuk Firman 

Allah yang dituliskan, dan Ia juga yang menulisdan menegaskan Firman itu.Ketika seseorang 
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dibukakan mata rohaninya maka dapat mengerti akan kebenaran-keberan yang tersembunyi 

yang selama ini ia tidak tahu.  Roh Kudus yang membuka akan mata hatinya untuk dapat 

mengerti tentang kebenaran Firman Allah.
14

  

Seperti yang dijelaskan oleh Yesus tentang penolong itu akan datang untuk mengajar 

dan mengingatkan akan apa yang telah diajarkan oleh Yesus.  Dalam Yohanes 14:16-17a 

“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang 

lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran.”  Roh Kudus sendiri 

dikatakan sebagai Roh Kebenaran, maka Ia akan membawa orang yang telah percaya kepada 

Kebenaran yang benar.  Bukan hanya dapat menyatakan kebenaran tersebut untuk manusia 

tetapi  Roh Kudus juga turut membenarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. 

Dari uraian ini, secara praktis dapat kita pahami bahwa “Roh Kudus dalam batin 

manusia, lebih dalam dari kedalaman aku sendiri menerangi hati manusia dan menumbuhkan 

imannya”, kata St.Agustinus. Roh itu tidak terbatas pada Gereja, pada penerimaan injil yang 

diwartakan. Roh itu bertiup kemana ia mau, dari semula hadir dalam diri manusia, bukan 

hanya pada zaman dan dalam keterbatasan Gereja. Roh itu membuat manusia menduga-duga 

adanya misteri Allah dan membuka hati mereka untuk itu, juga kalau mereka belum 

menyebut misteri itu dengan nama „Allah‟. Roh itu bersabda dengan lembut, yang 

mengundang di dalam hati, mendorong untuk berbuat yang baik dan meninggalkan yang 

jahat. Roh Kudus adalah suara Allah dalam diri manusia, yang menghimbau supaya hati 

nurani dibuat menjadi pedoman untuk segala tingkah laku.
15

 

Roh Kudus adalah Allah yang masuk ke dalam dunia, yang mengerjakan sesuatu yang 

baru. Dia adalah pendekatan cinta Allah yang dalam bahasa Gereja disebut “rahmat”. Dialah 

yang berdoa dan berseru dalam hati, yang menghibur dan mendorong. Dialah Roh 
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perdamaian dan pengudusan. Kepada manusia diberinya kesadaran bahwa kita hidup dalam 

kebebasan anak-anak Allah. Dia diperuntukkan bagi setiap orang secara khusus, menurut 

bakatnya, kemampuan dan tugas-tugasnya, yang direncanakan oleh Allah.
16

 

Karya Roh dalam batin manusia mempunyai arti khusus berhubungan dengan iman. 

Kalau iman mulai dengan menghilang di kalangan luas, orang berkata bahwa amat 

dibutuhkan bimbingan iman. Tetapi pada dasarnya, manusia tidak mampu membagikan atau 

meneruskan iman. Menurut keyakinan iman kristiani dalam segala hal yang baik, maka juga 

dalam iman, keinginan dan kemampuan akhirnya keberhasilan datang dari Allah sajamelalui 

bantuan pencerahan Roh kudus.
17

 

4.5.2.4 Roh Kudus menunjukkan Dosa melalui hubungan dengan Salib Kristus 

Sebelum Yesus “ditinggikan”(Yoh. 3:14; 8:28; 12:32.34), “seluruh kebenaran belum 

terungkap.” Maka perlu dibedakan antara dua tahap dalam hidup Yesus sebagai Firman Allah 

yang menjadi manusia, yakni sebelum tiba peristiwa penyaliban dan sejak saat Yesus 

“ditinggikan” atau “dimuliakan” melalui wafat dan kebangkitan-Nya. Kiranya sesuai dengan 

pandangan teologis Yohanes untuk mengatakan tahap kedua ini mulai pada saat Yesus 

menundukkan kepala-Nya di kayu salib dan menyerahkan nyawa-Nya. Pada waktu itu orang 

dapat menempuh jalan Yesus, mulai percaya kepada-Nya dan orang dihantar masuk pada 

rahasia Allah.
18

 

Roh Kudus memiliki pelayanan menginsafkan. Roh Kudus adalah seorang yang 

menginsafkan, yang menyadarkan orang akan dosa. Ketika kita melakukan sesuatu yang 

tidak berkenan dengan Tuhan, kita merasa begitu bersalah dan sedih. Ini adalah karya Roh 

Kudus di dalam kehidupan kita. Roh kuduslah yang menyadarkan Paulus akan gaya hidupnya 

yang begitu berlawanan dengan jalan-jalan Allah (Kis 9:5). Inilah pelayanan Roh Kudus, Ia 
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tidak hanya menyadarkan orang kudus akan dosa mereka, tetapi juga meyakinkan orang-

orang berdosa akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
19

 

Perkataan terakhir dari Kristus ketika Ia berada di atas bumi begitu banyak 

menyingkapkan tentang pelayanan Roh Kudus. Salah satu kualitas yang paling menakjubkan 

dari Tuhan adalah fakta bahwa banyak dari pengajaran-pengajaran-Nya yang terbaik 

diberikan ketika Ia sedang menuju kayu salib. Ini berbicara tentang isi karakter-Nya. Betapa 

Ia memiliki roh yang begitu terkendali meskipun Ia sedang menuju kepada kematian di 

kalvari. Ingatlah bahwa pesan-pesan ini tidak diberikan dalam suasana kelas yang enak dan 

nyaman melainkan tatkala Ia berjalan dari Perjamuan Terakhir di ruang atas menuju taman 

Getsemani. 

4.5.2.4.1 Makna Salib Kristus 

4.5.2.4.1.1 Penebusan 

“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan 

dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam 

segala hikmat dan pengertian.” (Efesus 1:7-8). 

Oleh darah Yesus dikayu salib kita semua beroleh penebusan. Satu tetes darah Yesus 

mengandung sebuah penebusan bagi semua orang. Penebusan artinya harus ada yang 

digadai.“seperti ada tertulis: "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.” (Roma 3:10). 

Kematian Yesus adalah bentuk pengungkapan ketergantungan total kepada Bapa. 

Dengan tepat Yohanes menyebut wafat Yesus itu “pergi kepada Bapa” (Yoh.14:28; 6:28). 

Pengarang surat Ibrani mengungkapkannya secara triniter demikian: “Kristus oleh Roh yang 

kekal telah mempersembahkan diri kepada Allah (Ibr. 9:14). Kekosongan maut tanda dosa 

itu, oleh Kristus dijadikan ungkapan ketaatan total: “taat sampai mati, bahkan sampai mati di 
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kayu salib” (Flp. 2:8). Salib yang sebetulnya tanda dosa, kini menjadi tanda rahmat yaitu oleh 

karena dosa-dosa manusia Ia rela memberi diri-Nya mati seperti pendosa.
20

 

”Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.” 

(Roma 3:23)”Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam 

Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Roma 6:23). Tidak ada satu pun manusia yang tidak berdosa, 

kita seharusnya adalah milik iblis, namun Tuhan menebus kita dan menjadikan kita milikNya. 

Kita yang seharusnya ada dirumah pegadaian dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. 

Ketika kita sudah ditebus maka kita adalah milik Kristus, oleh karena itu kita harus menjaga 

hidup kita sebagai bait Allah. Tuhan Yesus pindahkan status kita dari hamba dosa menjadi 

milik Kristus.
21

 

“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu 

warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan 

perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama 

seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.” (I Pet 1:18-19). 

4.5.2.4.1.2 Pembenaran 

“Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah 

mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah 

dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.” (Rm. 

5:8-9). 

Oleh darahNya, kita yang dahulu hidup dalam ketidakbenaran, dibenarkan melalui 

kematianNya. Tidak ada seorang pun yang yang benar dihadapan Tuhan, namun syukur 

kepada Allah, yang memberikan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang meneteskan darahNya 

untuk membenarkan kita. Kita hanya perlu merendahkan diri kita untuk mengakui segala 

dosa kita maka Tuhan akan membenarkan dan mengampuni dosa kita.
22
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4.5.2.4.1.3 Pengudusan 

“Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh Imam Besar 

sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah 

menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.” 

(Ibr.13:11-12). 

Oleh darahNya, kita yang berdosa beroleh pengudusan. Sekalipun dosa kita merah 

seperti kirmizi namun oleh anugerahNya dan perendahan diri kita dihadapan Tuhan maka 

Allah akan memutihkan dosa kita seputih bulu domba.Kedatangan Yesus dan ketaatan-Nya 

memang untuk menyucikan manusia dari dosa tetapi orang Kristiani tetap membutuhkan 

kesadaran akan dosa. Kesadaran itu anugerah Allah. Setelah tidak lagi sombong dengan 

merasa diri sebagai orang benar, baru terjamin pengampunan dan mendatangkan 

pengudusan.
23

 

4.2.4.1.4 Pendamaian 

“Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam 

darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah 

membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.” (Roma 

3:25) 

Mengapa kita harus didamaikan? Karena orang-orang pada zaman Kristus adalah 

manusia pemberontak. Oleh karena itu, perlu seorang pendamai. Maka Allah rela 

mengorbankan AnakNya yang tunggal untuk mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita 

dapat memanggil Dia “Ya Abba ya Bapa”. Oleh darah Yesus, maka sekarang kita didamaikan 

dan beroleh jalan untuk masuk kedalam ruang maha kudus. 

Tuhan Yesus merelakan DiriNya berada dikayu salib dan mencurahkan darahNya. 

Darah yang tercurah memberikan penebusan, pembenaran, pengudusan dan pendamaian 

kepada kita, agar kita dapat masuk keruang maha kudus Allah. Tuhan Yesus memberikan 
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DiriNya karena Ia cinta kepada kita dan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, agar setiap 

kita yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan yang kekal.
24

 

 Tujuan pendamaian ialah penyingkiran dosa, mengarahkan lagi hati manusia kepada 

Allah. St.Paulus berkata: “dengan pengantaraan Kristus, Allah telah mendamaikan kita 

dengan diri-Nya”(2Kor. 5:18), bukan memperdamaikan diri-Nya dalam Kristus dengan kita. 

Karena jika demikian maka ada kesan bahwa pendamaian itu hanya perlu bagi Allah sendiri. 

Tujuan pendamaian ialah bahwa kita manusia berubah, bahwa kita akan lebih baik lagi. 

Memperdamaikan adalah sesuatu yang melalui Kristus dilakukan Allah terhadap kita bukan 

sesuatu yang melalui Kristus terjadi kepada Allah.
25

 

Jadi, yang mau ditekankan penulis dari point keempat ini adalah supaya manusia 

dalam perjalanan ziarahnya di dunia menyadari bahwa melalui karya Roh Kudus-lah yang 

senantiasa mengarahkan pemahaman manusiawi akanmisteri salib. Bahwa hanya melalui 

misteri sengsara dan wafat-Nya di kayu salib, Kristus menebus dosa-dosa kita. Ia wafat oleh 

karena dosa-dosa kita maka mewartakan keagungan salib adalah keharusan dan ketika 

memandang salib, Roh Kudus mengajak kita mengenang bahwa dosa-dosa kita lah yang 

menyalibkan Tuhan kita. 

 Selain itu, salah satu tindakan konkrit yang dapat kita buat untuk mencintai salib 

Kristus ini adalah dengan menghayati doa tanda salib: “demi nama Bapa dan Putera dan Roh 

Kudus. Amin. Dengan mengucapkan tanda salib kita juga mengarahkan diri pada misteri 

cinta kasih yang menanggung serta menghidupi dunia ini. Dengan tangan, kita menarik garis 

penebusan yaitu secara vertikal, dari Bapa di surga ke Putera di bumi yang telah menebus kita 

dengan salib-Nya; dan secara horizontal, Roh Kudus yang membuat semua orang sebagai 

anak-anak se-Bapa menjadi saudara-saudari satu sama lain. 
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