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1 ALLAH 3 PRIBADI

  

  

Allah orang kristen ada 3 !Terbukti kalau buat tanda salib: Bapa, Putera dan Roh Kudus. Kan
tiga, bagaimana bisa dibilang satu.” Mungkin Anda mendengar sindiran – sindiran pedas yang
demikian dari orang – orang yang tidak seiman dengan kita. Apakah benar Allah kita ada 3 ?
Allah kita tetap satu. Ia Esa dan satu-satunya.

      

Saudaraku, dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan adanya satu pribadi lagi yakni Roh
Kebenaran atau Roh Kudus. Ia yang akan menuntun para murid untuk bisa memahami dan
mengerti ajaran-ajaran dari Yesus. Yang menarik dari Injil hari ini adalah peran dari Roh
Kebenaran itu sendiri. Ia tidak berkata-kata dari diri-Nya sendiri namun Ia berkat-kata dari apa
yang Ia dengar dan Ia terima dari Yesus. Itu berarti Roh Kebenaran adalah Roh Yesus sendiri
yang bersatu di dalam diri-Nya. Yesus dan Roh Kebenaran itu adalah satu sehingga apa yang
Yesus rasakan, alami, lihat dan apa yang Ia ingin katakan juga dirasakan, dialami, dilihat dan
dikatakan oleh Roh Kebenaran itu sendiri. Roh Kebenaran itu akan memuliakan Yesus melalui
orang-orang yang dihinggapi-Nya. Ia akan menggerakkan banyak orang untuk berkata-kata
dengan kuasa, memahami ajaran Tuhan, dan menggerakkan untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sama seperti yang dibuat Yesus. Yesus menutup
pengajaran-Nya dengan mengatakan “Apa pun yang Bapa punya, Ia punya”. Itu berarti
kesatuan antara Yesus dan Roh kebenaran berpuncak dalam diri Bapa. Bapa yang memiliki
seluruh diri Yesus serta Roh kebenaran yang bersatu di dalam-Nya 3 pribadi bersatu dalam
ke-esa-an.

  

Saudaraku, ajaran Allah Tritunggal sering membuat kita terjebak dalam hitungan jumlah karena
kata “ tiga pribadi / orang “ tersebut. Tak jarang karena memiliki pengetahuan yang minim, kita
cepat terpengaruh pada dengan ajaran iman kita. Allah itu Roh, pada waktunya untuk
menyelamatkan dunia, Roh yang satu dan sama itu keluar dan masuk dalam tempo dunia ke
rahim seorang perawan untuk mendapat daging sehingga Manusia yakni Yesus. Setelah Yesus
naik ke Surga, Roh yang satu dan sama dicurahkan kepada para rasul. 3 pribadi dilihat bukan
dari segi jumlah namun dari segi relasi.
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