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PEKERJAAN ROH KUDUS DALAM YOHANES 14 -16 
 
I. PENDAHULUAN 
Percakapan Yesus dengan murid-muridNya setelah IA bangkit dari kubur dan pertama 
sekali IA menampakan diri kepada Thomas dan menyusul kepada murid lainnya. Pesan-
pesan terakhir ini telah menunjukkan empatyNya kepada murid-muridNya dan sekaligus 
menguatkan mereka. Sebab IA segera kembali kepada BAPA di surga dan meninggalkan 
dunia ini sehingga  para murid itu gundah gulana.  
 
Untuk menguatkan murid-muridNya maka Yesus berjanji baca Yohanes 14:16 Aku akan 
minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, 14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi 
kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.  

Konteks ayat ini menjelaskan siapa Roh Kudus dan apa hubungannya dengan 
Yesus dan Allah Bapa. Roh Kudus memiliki posisi yang sama dengan Allah Bapa 
dan Yesus Kristus, dinyatakan dalam tritunggal yang esa. Roh Kudus berasal dari 
surga baca Yohanes 16:7. Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah 
lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, 
Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan 
mengutus Dia kepadamu.  

 
Analisis :  
1. Yesus berkata (14:16) Aku akan minta kepada Bapa, berarti Yesus tidak 

memerintahkan Roh Kudus secara langsung tetapi atas konfirmasi dan kesepakatan 
bersama dengan memintanya kepada Allah Bapa.  

2. Selanjutnya ”...dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, 
berarti ALLAH Bapa tidak akan menolak permintaan Yesus itu dan mengutus segera 
ROH KUDUS untuk menolong manusia. 

3. Kemudian tugas dan tujuannya adalah ”.... supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya,”.  

 
Pertanyaan 
1. Apakah Roh Kudus sebagai seorang pribadi (seorang Penolong)? Ya, Yesus 

mengatakan ”seorang Penolong”, jelas bahwa Roh Kudus adalah seorang Pribadi. 
2. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus ? menolong, menghibur, mengajar, 

mengingatkan, bersaksi tentang Yesus, menginsafkan manusia akan dosa, memimpin 
ke dalam kebenaran, dan memberitahukan hal-hal yang akan datang.  

3. Apakah Roh Kudus menyertai orang percaya? Roh Kudus akan bersama-sama dengan 
orang percaya selama berada di dunia ini. Matius 28:20 dan ajarlah mereka 
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 
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PEMBAHASAN PEKERJAAN ROH KUDUS : 
1. Dalam ayat 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa 

dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan 
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Roh 
Kudus disebutkan sebagai Penghibur (sekali lagi akan diutus oleh Allah atas 
kesepakatan bersama yaitu ”dalam namaKu” yaitu melalui nama Yesus). Dengan 
tugas yang jelas : 
1.1. Roh Kudus senantiasa menguatkan manusia dengan memberi penghiburan 

yang sejati.   
1.2. Bukan hanya itu, ”....mengajarkan segala sesuatu....”, apapun persoalan di 

dunia ini yang dialami oleh orang percaya dapat diselesaikan dengan baik 
atas tuntunan, arahan dan didikan ROH KUDUS kepada orang percaya. 
Mengajar orang yang ragu-ragu, memberi pemahaman dan pengertian dan 
informasi tentang ilmu pengetahuan agar manusia mampu memahami arti 
KASIH KARUNIA KESELAMATAN yang sudah dikerjakan oleh Yesus 
selama di dunia.  

1.3. Mengingatkan manusia artinya menanam dalam ingatan , menyimpan dalam 
memory manusia semua apa yang pernah dikatakan oleh Yesus.  

2. Roh Kudus bersaksi tentang YESUS. Tertulis dalam Ayat 15:26. Jikalau 
Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang 
keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tugas ROH KUDUS yang sangat 
jelas memberikan kesaksian tentang YESUS sebagai Anak ALLAH. Ayat ini 
menjelaskan bahwa ROH KUDUS berasal dari ALLAH BAPA dan selalu atas 
kehendak Allah Bapa, sehingga siapapun yang mencari DIA (YESUS) akan 
bertemu dengan Roh Kudus yaitu Roh Kebenaran.  

3. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, manusia akan menyadari dosa 
dan menyesalinya sehingga manusia dapat mengambil suatu keputusan untuk  
bertobat. Yohanes 16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan 
dosa, kebenaran dan penghakiman; 

4. Dalam Ayat  16:13 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.  
4.1. Roh Kudus memimpin manusia secara total menuju kepada kebenaran, untuk 

hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Berpegang teguh kepada 
kebenaran sejati tentang apa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada 
manusia. 

4.2. ROH KUDUS memberitahukan atau memberitakan hal-hal yang akan datang 
(berkenaan pada point 4 diatas di ayat 13 b ”...dan Ia akan memberitakan 
kepadamu hal-hal yang akan datang”. 

 
Salom.  


