
Karunia Membedakan Ber ·
macam- macam Roh, Karu ·
nia Berkata· kata dengan
Bahasa Roh, Karunia Menaf·
sirkan Bahasa Roh.

Kita telah tiba pada pasal terakhir dalam buku ini. Kita telah mempela-
jari enam dari sembilan karunia Roh. Sementara kita berpindah dari pasal
ke pasal, kita melihat bagaimana Roh Kudus, secara ajaib, telah menyedia-
kan segala sesuatu bagi pembangunan Tubuh Kristus. Kita telah belajar
bahwa pada umumnya karunia-karunia Roh dinyatakan kepada 'rubuh itu
melalui orang-orang beriman yang penuh Roh.

Dalam pasal akhir ini, kita akan belajar tentang tiga karunia ROh yang
terakhir, yang terdaftar dalam I Korintus 12:8-10. Kita akan memberikan
perhatian khusus kepada karunia berkata-kata dengan bahasa Roh, karena
karunia itu sudah sangat lazim dalam dunia dewasa ini.

Saudara telah melihat bahwa semua karunia ini menjadi mungkin mela-
lui Roh Kudus. Jika saudara belum dibaptiskan dengan Roh Kudus, saudara
dapat dibaptiskan sekarang ini. Bukalah hati saudara dan undanglah Dia
masuk ke d&lamnya. Mulailah menyembah Dia dengan iman. Berserahlah
secara penuh kepada-Nya. Saudara akan merasakan Dia di dalU:rl hatimu.
Sementara Dia menguasai saudara sepenuhnya, maka saudara akan mulai
berbicara dalam suatu bahasa yang baru. Saudara akan tahu bahwa Ia (Roh
Kudus) telah datang dalam kepenuhan dan kelimpahan.Nya. Pengalaman ini
akan menjadi permulaan kehidupan yang penuh dengan Roh. Sementara
saudara terus penuh dengan Roh, maka karunia-karunia Roh akan dinyata-
kan melalui saudara, sesuai kehendak Roh itu sendiri.
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ikhtisar pasal

Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh
Definisi Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh
Maksud dan Tujuan Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh

Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh
Definisi Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh
Maksud dan Tujuan Karunia Berkata-kata dalam Bahasa Roh

Karunia Menafsirkan Bahasa Roh
Definisi Karunia Menafsirkan Bahasa Roh
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Menafsirkan Bahasa Roh
Maksud dan Tujuan Karunia Menafsirkan Bahasa Roh

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menyebutkan tiga karunia Roh yang dibahas dalam pasal ini, dan mene-
rangkan fungsi dan maksud tiap karunia.

• Memahami bagaimana saudara dapat dipakai oleh Roh dalam menyatakan
satu dan lebih dari satu karunia ini.

• Menjelaskan bagaimana dua dari karunia ini dinyatakan dalam kitab
Kisah Para Rasul.
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kegiatan belajar

1. Bacalah I Korintus 14:1-28.

2. Buatlah suatu bagan dalam buku catatan saudara yang menunjukkan ke-
tiga karunia Roh ini dan definisinya masing-masing, dengan memakai
I Korintus 14:2-3.

3. Jawablah setiap pertanyaan yang saudara temukan.

4. Selesaikan hafalan saudara mengenai I Korintus 13. Sebutlah di luar ke-
pala ketigabelas ayat itu di hadapan seorang teman saudara.

uraian pasal

KARUNIA MEMBEDAKAN BERMACAM-MACAM ROH

Tujuan 1. Menjelaskan maksud dan fungsi karunia membedakan bermacam-
macam roh.

Definisi Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh

"Kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan ber-
macam-macam roh" (I Korintus 12:10).

"Membedakan" artinya "melihat melampaui yang lahiriah kepada yang
batiniah; melihat tembus". Kata membedakan juga mengandung arti "mem-
bentuk penilaian berdasarkan apa yang diketahui."

Kata "roh "berarti "angin". Namun, bagi orang beriman, kata ini mem-
punyai arti yang lebih dalam daripada hanya "angin". Kata ini sebenarnya
berarti "makhluk-makhluk rohani". Sebagaimana dipakai dalam pasal. ini,
kata ini menunjuk kepada salah satu dari ketiga roh - roh manusia, Roh
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Allah, atau roh jahat. Roh Manusia merupakan bagian yang terpenting dari
manusia. Dengan rohnya, manusia mengenal Allah, yang adalah Roh.
Roh Allah adalah Roh Kudus. Dan roh-roh jahat adalah roh-roh dalam
"dunia" yang jahat. Mereka adalah pesuruh Iblis.

Jadi, membedakan bermacam-macam roh ialah kesanggupan khusus
yang diberikan Roh Kudus untuk melihat melampaui (melihat tembus) apa
yang dilihat orang biasa, bilamana terjadi penyataan suatu roh. Itulah ke-
sanggupan untuk mengetahui dengan roh yang mana seseorang sedang ber-
kata atau bertindak.

1 Tiga macam roh yang dapat menyatakan diri melalui manusia ialah

...................................... , dan .

2 Melalui karunia membedakan bermacam-macam roh, orang beriman da-

pat .

Keterangan dan Ilustrasi Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh

Iblis adalah peniru atau pemalsu yang terbesar. Ini berarti, ia mencoba
meniru apa yang dilakukan Roh Kudus. Ia juga mencoba menipu orang ber-
iman bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya dilakukan Roh Kudus.
Hal ini dapat menyebabkan persoalan, ,sebab orang beriman pun dapat di-
tipu.

Selain itu, manusia dapat berkata-kata dari roh mereka sendiri. Mereka
dapat berlaku sedemikian rupa, sehingga kelihatannya mereka berbicara
oleh Roh Kudus. Ini juga dapat menyebabkan persoalan bagi Tubuh
Kristus.

Kristus, Kepala Tubuh itu, telah membuat persediaan bagi setiap kebu-
tuhan Tubuh-Nya. Persediaan ini termasuk perlindungan bagi Tubuh-Nya
terhadap roh-roh jahat, perlindungan terhadap manusia yang membiarkan
roh mereka sendiri merugikan Tubuh-Nya, dan membedakan bermacam-
macam roh untuk menyediakan perlindungan bagi orang beriman yang
sungguh-sungguh dipakai Roh Kudus. Kadang-kadang, Roh Kudus menyata-
kan kekerasan Allah melalui orang beriman. Dalam hal seperti ini, orang-
orang beriman yang lain mungkin dicobai untuk mengatakan bahwa itu
berasal dari roh jahat, atau dari roh orang itu sendiri. Tetapi, karunia
membedakan bermacam-macam roh menyebabkan Tubuh Kristus dapat
mengetahui roh mana yang sedang menyatakan diri.
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Beberapa roh jahat dapat dikenal langsung tanpa karunia me rnbedakan
roh. Paulus memberikan petunjuk kepada orang percaya di Korintus tentang
hal ini. "Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat
berkata, 'Terkutuklah Yesus!' dan tidak ada seorang pun, yang dapat menga-
ku; 'Yesus adalah Tuhan,' selain oleh Roh Kudus" (I Korintus 12:3). Apa-
kah maksud Paulus? Ia sedang menulis mengenai mereka yang berbicara oleh
suatu roh. Maksud Paulus ialah, apabila seorang, yang sedang berkata-kata
oleh suatu roh, mengatakan terkutuklah Yesus, maka orang itu tidak ber-
kata-kata oleh Roh Kudus. Ia berkata-kata oleh suatu roh jahat. Paulus
juga maksudkan bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh suatu roh
jahat akan mengatakan Yesus itu Tuhan.

Sekarang, baiklah kita melihat bagaimana karunia membedakan roh be-
kerja dalam kehidupan Yesus, dan dalam Gereja yang Mula-mula. Kita harus
mengingat juga bahwa karunia membedakan roh bersifat adhi kodrati.

Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh dalam Pelayanan Ye~~us

Yesus penuh dengan Roh Kudus. " ... Allah mengaruniakan Roh-Nya
dengan tidak terbatas" (Yohanes 3:34). Karena itulah Yesus sanggup mem-
bedakan roh-roh yang baik dan roh-roh yang jahat.

1. Ia melihat roh yang baik dalam diri Natanael. Sebelum Yesus berbi-
cara dengan Natanael, Ia mengenal roh semacam apa yang dimilikinya, Se-
mentara Filipus membawa Natanael kepada Yesus, Yesus berkata, "Lihat,
inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya" !Yohanes
1:47).

2. Ia melihat roh yang salah di dalam Yakobus dan Yohanes. Mereka
ingin agar api diturunkan dari langit untuk membinasakan penduduk negeri
yang tidak mau menerima Yesus. Yesus berpaling dan menegur keduanya
(Lukas 9:55).

3. Ia sering membedakan bermacam-macam roh jahat. Sekali peristiwa,
Yesus melihat seorang wanita yang selama delapan belas tahun menderita
sakit, dan tidak dapat berdiri tegak. Yesus mengetahui bahwa penyakit ini
disebabkan oleh suatu roh jahat. Roh ini tidak berbicara. Tetapi roh ini
mengikat wanita tersebut. Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sem-
buh" (Lukas 13:12). Pada saat itu juga wanita ini dipulihkan. Ia sebenarnya
tidak membutuhkan kesembuhan dari penyakit. Ia hanya perlu dibebaskan
dari roh jahat yang mengikatnya.

Kita belajar dari peristiwa ini bahwa karunia membedakan roh dapat
menjadi karunia yang sangat bermanfaat dalam melayani orang-orang yang
mempunyai penyakit atau kelemahan tubuh.



KARUNIA MEMBEDAKAN BERMACAM ·MACAM ROH 157

Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh dalam Gereja yang Mula-mula

1. Melalui Roh Kudus, Petrus melihat roh yang salah di dalam diri Ana-
nias dan Safira. Ia mengetahui bahwa mereka sedang berdusta kepada Roh
Kudus (lihat Kisah Para Rasul 5:3). Bila Iblis tidak berhasil memberikan
kepada manusia roh yang jahat, maka ia akan berusaha memberikan mereka
roh yang salah.

2. Sekali lagi oleh Roh Kudus, Petrus membedakan roh yang salah dalam
Simon, tukang sihir (lihat Kisah 8:23). Apakah ini merupakan karunia mem-
bedakan roh ataukah karunia perkataan pengetahuan? Siapakah yang dapat
memastikan? Mungkin kedua-duanya. Sebagaimana telah kita lihat, karu-
nia-karunia ini semua berasal dari Roh Kudus. Sering kali karunia ini be-
kerja bersama-sama. Karunia-karunia sendiri tidaklah sepenting maksud
dan tujuannya, dan hanya penting bila menolong Tubuh Kristus.

3. Paulus, melalui karunia membedakan roh, mengetahui suatu roh
jahat dalam seorang hamba perempuan. Seorang beriman yang biasa, de-
ngan kesanggupannya sendiri, mungkin berpikir bahwa perempuan ini ada-
Iah seorang hamba Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakannya, "Orang-
orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan ke-
padamu jalan kepada keselamatan" (Kisah Para Rasul 16:17). Hal ini ke-
dengarannya baik sekali, tetapi Paulus, oleh Roh Kudus, mengetahui, bahwa
yang berbicara ialah roh jahat. Roh Kudus telah mengatakannya kepada
Paulus. Karena itulah Paulus mengetahuinya. Jadi, Paulus berkata kepada
roh jahat itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari
perempuan ini" (Kisah Para Rasul 16:18). Dan Alkitab mengatakan, "Seke-
tika itu juga keluarlah roh itu".

Kita harus memperhatikan bahwa bukan saja Paulus membedakan roh
jahat, tetapi ia juga membuangkan roh jahat tersebut. Kuasa ilahi yang di-
berikan kepada orang beriman oleh Roh Kudus, menyanggupkannya untuk
membuangkan roh jahat dengan cara yang sama. Orang yang tidak beriman
tidak mempunyai kuasa ini. (Baca Kisah Para Rasul 19:11.17).

Salah satu hal yang dilakukan roh jahat ialah berusaha membuat orang
beriman menerima pengajaran sesat. Karunia membedakan roh menyang-
gupkan orang beriman mengetahui apakah pengajaran itu berasal dari Roh
Kudus atau dari roh jahat. "Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai
orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu
tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada-Nya. Karena itu
tidak perlu kamu diajar oleh orang lain ... tt (I Yohanes 2:26·27). Kita
harus belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus dengan teliti. Ia akan
menolong kita untuk mengetahui pengajar manayang mencoba memberikan
kita pengajaran sesat.
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3 Sempurnakanlah pernyataan-pernyataan berikut:

a Tiga macam roh dapat menyatakan diri melalui o .

b Melalui karunia membedakan roh, Tubuh Kristus dapat .

Maksud dan Tujuan Karunia Membedakan Bermacam-macam Roh

Maksud karunia membedakan roh ialah terutama melindungi Tubuh
Kristus. Karunia ini melindungi Tubuh Kristus dari roh-roh Jahat yang
mencoba merintangi Injil. Karunia ini juga melindungi Tubuh Kristus dari
roh-roh yang salah, yang sering melukai dan memecah-belahkan 'rubuh itu.
Selain dari itu, karunia membedakan roh melindungi Tubuh Kristus dari
pengajaran sesat. Perlindungan ini memungkinkan pembangun an Tubuh
Kristus.

4 Karunia membedakan roh yang dinyatakan melalui Paulus dalam Kisah
Para Rasul 16:16-18 melindungi Tubuh Kristus dari

KARUNIA BERKATA-KATA DENGAN BAHASA ROH

Tujuan 2. Menerangkan fungsi dan maksud karunia berkata-kata dengan
bahasa roh.

Definisi Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh

" ... Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata
dengan bahasa roh" (I Korintus 12:10). Alkitab Terjemahan Lama
mengatakan, "Dan kepada orang lain berjenis-jenis karunia lidah".

LIdah berarti "bahasa". Jadi, kita mengerti bahwa berjenis-jenis karunia
lidah berarti "bahasa bermacam-macam suku." Kita diingatkan akan per-
nyataan Paulus dalam I Korintus 13:1, "Sekalipun aku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ..... "
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Kita harus mengerti bahwa karunia ini sama sekali bersifat ilahi. Ber-
jenis-jenis karunia lidah adalah kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus
kepada orang beriman. Melalui karunia ini ia dapat berkata-kata dalam
bahasa yang belum pemah dipelajarinya. Bahasa itu mungkin suatu bahasa
di bumi ini atau mungkin bahasa malaikat.

Karunia berkata-kata dengan bahasa roh tidak pemah merupakan bahasa
yang dipelajari. Itulah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus.

Keterangan dan Ilustrasi Kanmia Berkata-kata dengan Bahasa Roh

Karunia berkata-kata dengan bahasa roh adalah salah satu karunia yang
paling umum dari karunia-karunia Roh. Karunia ini sangat penting bagi Tu-
buh Kristus. Karena itu, Iblis mencoba menghalangi orang berkata-kata
dengan bahasa roh. Sebab itu, kita ingin memahaminya dengan sebaik-
baiknya.

Pentingnya Berkata-kata dengan Bahasa Roh

Kita telah mengatakan bahwa karunia bernubuat mungkin merupakan
karunia yang terpenting. Namun, dalam beberapa segi, karunia berkata-
kata dengan bahasa roh sama pentingnya dengan karunia nubuat. Inilah
sebabnya:

1. Berkata-kata dengan bahasa roh adalah karunia yang dapat dimiliki
semua orang beriman. Paulus mengatakan, "Aku suka, supaya kamu semua
berkata-kata dengan bahasa roh" (I Korintus 14:5).

2. Berkata-kata dengan bahasa roh merupakan suatu karunia yang sau-
dara dapat nyatakan pada waktu apa saja, di mana saja, dan di dalam keada-
an apa saja. Seseorang dapat berkata-kata dengan bahasa roh secara diam-
diam dalam hatinya atau dengan bersuara (I Korintus 14:28).

3. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh adalah satu-satunya karunia
dari kesembilan karunia Roh dengan mana orang beriman dapat membangun
dirinya sendiri (I Korintus 14:4).

4. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh dapat berfungsi sebagai ka-
runia yang memulaikan. Saya akan menerangkan maksudnya. Di Israel
ada dua jenis kaki dian. Ada yang mempunyai tujuh cabang. Yang lain
mempunyai sembilan cabang. Pada kaki dian yang mempunyai sembilan
cabang, salah satu cabang dapat dilepaskan dari delapan cabang yang lain.
Kemudian, cabang itu dinyalakan. Dan dengan cabang itu, maka kedelapan
cabang yang lain pun dinyalakan juga. Jadi, cabang itu merupakan cabang
yang memulaikan bernyalanya kedelapan cabang yang lain.

Karunia berkata-kata dengan bahasa roh sama dengan itu. Karunia itu
menolong memperkenalkan kita kepada "dunia" adhikodrati. Kita dapat
mengatakan bahwa karunia itu "mengorbitkan" kita kepada kuasa-kuasa
ilahi. Karunia itu mempersiapkan kita untuk menyatakan kedelapan karu-
nia yang lain.
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5. Bahasa lidah adalah bahasa roh. Allah adalah Roh. Bahasa lidah
(bahasa roh) menyanggupkan kita untuk berbicara kepada Allah dengan
lebih baik daripada yang dapat kita lakukan dengan kesanggupan manusiawi
kita.

5 Tempatkan B di hadapan tiap pemyataan yang BENAR dan S di hadapan
tiap pemyataan yang SALAH.

· .. a Bahasa roh ialah bahasa yang dipelajari di sekolah.
· .. b Sebagian orang yang berkata-kata dengan bahasa roh memakai bahasa

malaikat.
· .. c Karunia berkata-kata dengan bahasa roh merupakan karunia yang ku-

rang penting dari sembilan karunia Roh.
· .. d Berkata-kata dengan bahasa roh harus terbatas kepada pemimpin-

pemimpin gereja saja.

Fungsi Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh

Berkata-kata dengan bahasa roh merupakan bukti baptisan Roh Kudus.
Kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa bila seorang dibaptiskan dalam
Roh Kudus, ia akan berkata-kata dengan bahasa roh. Ia mungkin akan ber-
kata-kata dalam beberapa bahasa yang tidak diketahuinya. Artinya, dalam
berbagai-bagai bahasa. Apa sebabnya kita percaya bahwa seorang yang di-
baptiskan dalam Roh Kudus akan berkata-kata dengan bahasa roh? Ada
beberapa sebab:

Ketika pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta,
semua yang hadir berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka yang hadir ter-
diri dari kedua belas rasul dan lebih dari seratus laki-laki dan perempuan.
Tak seorang pun dari antara mereka yang tahu apa yang akan terjadi, kalau
Roh Kudus turun ke atas mereka. Sebelumnya, mereka tidak pernah diajar
mengenai hal ini. Mereka juga tidak mempunyai pendapat yang salah, Me-
reka tidak mempunyai pola tertentu. Namun, ketika mereka dibaptiskan
dengan Roh Kudus, mereka semua mempunyai pengalaman yang sama.
Semuanya berkata-kata dengan bahasa roh.

Karena itu, bila kita hendak mengetahui apa yang harus diharapkan jika
kita dibaptiskan dengan Roh Kudus, maka yang harus kita lakukan ialah
melihat kepada peristiwa pertama pada waktu orang-orang dibaptiskan de-
ngan Roh. Di sanalah pola baptisan dalam Roh Kudus ditetapkan.

Pada waktu orang-orang dalam Gereja yang Mula-mula dibaptiskan de-
ngan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Marilah kita
menyelidiki beberapa dari antara peristiwa yang mula-mula ini:
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1.Seratus dua puluh orang di bilik atas. "Maka penuhlah mereka de-
ngan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya"
(Kisah Para RasuI2:4).

2. Orang-orang Samaria. Lihat Kisah Para Rasul 8: 14-17. Alkitab
tidak mengatakan bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Juga,
tidak dikatakan bahwa mereka tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Alki-
tab mengatakan bahwa ketika Simon melihat Roh Kudus diberikan pada
waktu rasul-rasul menumpangkan tangan di atas mereka, ia ingin membeli
kuasa untuk melakukan hal yang sama. Apakah yang dilihat Simon? Kita
percaya bahwa ia melihat dan mendengar orang-orang Samaria berkata-kata
dengan bahasa roh.

Hal ini nyata ketika Petrus berkata kepada Simon, "Tidak ada bagian
atau hakmu dalam perkara ini" ... (Kisah Para RasuI8:21). Kata "perkara"
diterjemahkan dari kata Yunani logos. Logos artinya "perkataan" atau
"ucapan", sebagaimana dipakai dalam bagian Alkitab ini. Nampaknya kata
"perkara" merupakan penunjukan yang jelas kepada ucapan yang bersifat
ilahi - bahasa roh. Jadi, kita menyimpulkan bahwa orang beriman di Sa-
maria berkata-kata dengan bahasa roh.

3. Pengalaman Paulus. Bacalah Kisah Para Rasul 9:17. Sekali lagi, kita
tidak diberitahu kalau Paulus berkata-kata dengan bahasa roh atau tidak,
bila ia dibaptis dengan Roh Kudus. Namun, Paulus kemudian mengatakan,
"Aku mengucap syukur kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan ba-
hasa roh lebih daripada kamu semua" (I Korintus 14:18). Menurut dugaan
saudara, bilamanakah ia mulai berkata-kata dengan bahasa roh? Kami per-
caya ia mulai berkata-kata dengan bahasa roh pada waktu ia dibaptis dengan
Roh.

4. Komelius dan seisi rumahnya. Lihat Kisah Para Rasul10: 44-47. "Se-
bab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan
memuliakan Allah" (Kisah Para RasullO:46).

5. Murid-murid di Efesus. Bacalah Kisah Para Rasul19:1-6. Di sini juga
jelas bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa roh. 11

Pada waktu kita memeriksa kelima
peristiwa ini, kita melihat bahwa dalam
setiap peristiwa - dengan satu keke-
cualian - semua orang yang hadir di-
baptiskan dengan Roh, dan semuanya
berkata-kata dengan bahasa roh. Satu-
satunya orang yang tidak dibaptiskan
ialah Simon dalam Kisah Para Rasul
8. Ia tidak menerima pengalaman mi
karena hatinya tidak benar di hadapan
Allah.
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Demikianlah kita percaya bahwa setiap orang yang dibaptiskan dengan
Roh Kudus akan berkata-kata dengan bahasa roh.

6 Kita percaya bahwa berkata-kata dengan bahasa roh merupakan bukti
nyata bila seorang beriman dibaptiskan dengan Roh Kudus, karena
a) berkata-kata dengan bahasa roh bersifat ilahi.
b) berkata-kata dengan bahasa roh sukar dipelajari.
c) semua orang yang pertama-tama dibaptiskan dengan Roh di bilik atas

menerima pengalaman berkata-kata dengan bahasa roh.
d) semua orang yang dibaptiskan dalam Roh seperti yang dicatat dalam

Kisah Para Rasul berkata-kata dengan bahasa Roh.

Membangun Hidup Rohani

Berkata-kata dengan bahasa roh membangun kerohanian orang beriman.
"Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri"
(I Korintus 14:4). Sebagaimana telah kita lihat, fungsi yang sangat penting
dari karunia berkata-kata dengan bahasa roh ialah membangun hidup rohani
orang yang berkata-kata itu. Semua orang beriman perlu dibangun secara
rohani. "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah
dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam
Roh Kudus" (Yudas 20). Hal ini merupakan pertolongan yang besar bagi
setiap orang beriman yang dipenuhi Roh.

Berkata-kata dengan bahasa roh membangun Tubuh Kristus secara
rohani (baca I Korintus 14:4-5). Bilamana bahasa roh ditafsirkan dalam
ibadah umum, pengalaman ini membangun seluruh jemaat. Cara bagai-
manakah karunia berkata-kata dengan bahasa roh membangun Tubuh
Kristus? Ada orang yang mengatakan bahwa berkata-kata dengan bahasa
roh dan tafsirannya sama dengan nubuat. Mereka berpendapat bahwa
dengan cara inilah Allah berbicara kepada jemaat. Mereka mendasarkan
pendapat ini atas perkataan Paulus, "Orang yang bernubuat lebih berharga
daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang
itu juga menafsirkannya ... " (I Korintus 14:5). Menyelidiki aya.t ini de-
ngan lebih teliti akan menolong kita. Paulus tidak mengatakan bahwa kedua
karunia ini, yaitu karunia bahasa roh dan tafsirannya, sama dengan karunia
nubuat. Yang dikatakannya ialah, kedua karunia ini - karunia bahasa roh
dan tafsirannya - bila bekerja bersama-sama akan membangun seluruh
jemaat, sebagaimana karunia nubuat sendiri membangun jemaat.

Orang yang Berkata - kata (MembangUn Dirinya
dengan Bahasa Roh .. ~Y!~~ta - kata kepada
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Orang yang ( Membangun Jemaat
Menafsirkan Bahasa Roh" Berkat~-kata kepadaManusia

Beberapa guru Alkitab percaya bahwa berkata-kata dengan bahasa roh
dan tafsirannya sama dengan nubuat. Namun, saya percaya bahwa ada
perbedaan antara bahasa roh yang ditafsirkan dan nubuat. Orang yang ber-
kata-kata dengan bahasa roh berkata-kata kepada Allah (lihat I Korintus
14:2). Orang yang bernubuat berkata-kata kepada manusia (lihat I Korintus
14:3).

Kalau kita menyelidiki pemakaian karunia bahasa roh dalam kitab Kisah
Para Rasul dan dalam I Korintus, kita akan menemukan bahwa bahasa roh
selalu ditujukan kepada Allah.

1. Kisah Para Rasul 2: 11. "Kita mendengar mereka berkata-kata dalam
bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."
Mereka sedang menyembah dan memuji-muji Allah. Mereka sedang berbi-
cara kepada Allah.

2. Kisah Para Rasul 10:46. "Sebab mereka mendengar orang-orang itu
berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah." Mereka juga sedang
berkata-kata kepada Allah.

3. I Korintus 14:14-15. Di sini Paulus mengatakan bahwa ia berdoa
"dengan roh"-nya. Artinya berdoa dengan bahasa roh. Dalam doa ia ber-
bicara kepada Allah.

4. I Korintus 14: 16. "Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan roh-
mu saja . . . " Paulus maksudkan, "bilamana engkau mengucap syukur ke-
pada Allah dengan bahasa roh". Sekali lagi, kata-kata itu ditujukan kepada
Allah.

5. I Korintus 14:17. "Sebab sekalipun pengucapan syukurmu (pengu-
capan syukur dengan bahasa roh) itu sangat baik ... " Pengucapan syukur
ditujukan kepada Allah.

Dalam lima peristiwa di atas, orang yang berkata-kata dengan bahasa
roh itu, berkata-kata kepada Allah. Tetapi, mengapa berkata-kata kepada
Allah dalam kebaktian umum? Ini suatu pertanyaan yang penting.
Kepentingannya terletak pada penyembahan dengan roh, berdoa dengan
roh, dan pengucapan syukur dengan roh. Ungkapan ibadah seperti ini, bila
ditafsirkan, mendatangkan berkat Allah dan membangun seluruh jemaat.

Melalui karunia bernubuat yang ditujukan kepada anggota-anggota je-
maat, maka seluruh jemaat (Tubuh Kristus) itu dibangun oleh dorongan dan
penghiburan. Melalui karunia bahasa roh (yang ditafsirkan) jemaat di-
bangun oleh keikutsertaan anggota-anggota jemaat dalam ibadah, doa, pu-
jian kepada Allah, dan pengucapan syukur.
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7 Siapakah yang dapat dibangun oleh karunia bahasa roh?

8 Perbedaan antara bahasa roh dan nubuat ialah
a) bahasa roh harus dilaksanakan dalam ibadah pribadi dan nubuat dalam

ibadah umum.
b) bahasa roh ditujukan kepada Allah dan nubuat kepada manusia.
c) bahasa roh membangun diri sendiri dan nubuat membangun jemaat.

Pertolongan Khusus

Berkata-kata dengan bahasa roh menolong kita untuk berdoa dengan le-
bih baik. Melalui karunia bahasa roh, kita diberi kesanggupan untuk berdoa
sebagaimana yang tak dapat kita lakukan jika kita berdoa secara biasa.
"Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak
tahu, bagaimana sebenamya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk
kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan" (Roma
8:26).

Berkata-kata dengan bahasa roh dapat menjadi tanda bagi orang yang
tidak beriman. "Karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk 0rang yang
beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman" (I Korintus 14: :~2).Bila-
mana seorang yang tidak beriman mendengar seorang berkata-kata dengan
suatu bahasa (yang tidak pernah dipelajarinya), orang yang tidak beriman
tersebut tiba-tiba menyadari bahwa Allah sedang berbicara kepadanya,
Allah mungkin tidak berbicara kepadanya melalui apa yang dikatakan, teo
tapi lebih melalui sifat ilahi dari apa yang dikatakan.

Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta. Orang-orang yang berasal dari
daerah-daerah sekitar Palestina berada di Yerusalem. Ketika mereka ber-
kerumun, mereka mendengar orang-orang Galilea "berkata-kata dalam ba-
hasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah"
(Kisah Para Rasul 2:11). Hal itu membuat orang-orang yang tidak beriman
bersedia mendengarkan Injil. Berkata-kata dengan bahasa roh merupakan
suatu tanda bagi mereka.

9 Sempurnakanlah pemyataan berikut
a Roh Kudus menolong kita berdoa dengan lebih baik sebab Ia menolong

kita untuk berdoa sesuai dengan ..
b Berkata-kata dengan bahasa roh merupakan pertolongan bagi orang ber-

iman karena ia mengetahui bahwa .
c Bilamana orang yang tidak beriman mendengar orang beriman berkata-

kata dengan bahasa roh, ia mengetahui bahwa .
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Peraturan Berhubungan dengan Berkata-kata dengan Bahasa Roh

Kita perlu memahami pemakaian karunia bahasa roh yang tepat, karena
karunia ini sangat lazim. Jemaat di Korintus memiliki karunia bahasa roh,
tetapi mereka tidak mengetahui cara memakainya dengan sebaik-baiknya.
Mereka membutuhkan lebih banyak pengetaauan tentang pemakaiannya.
Karena itu, Paulus memberikan mereka beberapa patokan. Marilah kita
memperhatikan peraturan yang diberikan oleh Paulus.

1. Berkata-kata dengan bahasa roh tidak boleh terlalu dipentingkan.
Bacalah I Korintus 14:6 dan 14:26. Selain dari karunia bahasa roh dalam
ibadah, harus ada waktu dan tempat untuk penyataan (wahyu), berkata-
kata dengan pengetahuan, nubuat, pengajaran, mazmur (puji-pujian), dan
menafsirkan bahasa roh.

2. Berkata-kata dengan bahasa roh harus dibatasi kepada dua atau se-
banyak-banyaknya tiga ucapan dalam suatu kebaktian (I Korintus 14:27).

3. Berkata-kata dengan bahasa roh dalam ibadah umum harus ditafsir-
kan (I Korintus 14:27).

4. Mereka yang berkata-kata dalam bahasa roh dalam ibadah umum
harus berdiam diri, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya (I Ko-
rintus 14:28).

5. Mereka yang berkata-kata dengan bahasa roh dalam ibadah umum
harus berdoa agar mereka sendiri dapat menafsirkannya (I Korintus 14:13).

6. Berkata-kata dengan bahasa roh tidak boleh dilarang (I Korintus
14:39).

7. Berkata-kata dalam bahasa roh tidak boleh menimbulkan kekacauan
(I Korintus 14:40).

10 Yang menyediakan dasar yang kuat bagi penyataan karunia bahasa roh

yang bermanfaat ialah .

Maksud dan Tujuan Karunia Berkata-kata dengan Bahasa Roh

Karunia bahasa roh mempunyai maksud dua ganda (1) membangun
orang beriman yanq berkata-kata, dan (2) membangun seluruh jemaat
bila bahasa roh itu ditafsirkan. Maksud ini dicapai melalui penyembahan,
doa, pujian, dan pengucapan syukur yang diilhami Roh.

Ada orang yang telah mencoba menggunakan karunia bahasa roh dan
karunia nubuat bagi pimpinan pribadi. Hal ini telah mengakibatkan persoal-
an-persoalan yang sangat serius. Bila kita memahami bahwa berkata-kata
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dalam bahasa roh selalu ditujukan kepada Allah, maka kita menyadari bahwa
ini bukanlah cara Allah menyampaikan berita kepada manusia. Kami tidak
bermaksud mengatakan bahwa Allah tidak dapat berbicara kepad.a manusia
dalam bahasa yang tidak diketahui olehnya. Tetapi, apabila hal ini terjadi,
maka inilah suatu mujizat, dan bukannya fungsi umum dari karunia bahasa
roh.

Tentang penggunaan nubuat bagi pimpinan pribadi, Donald Gee menga-
takan, "Kita secara jujur dapat membenarkan bahwa tidak ada satu contoh
pun dalam Perjanjian Baru mengenai penggunaan karunia nubuat bagi pim-
pinan pribadi."

Satu hal lagi harus diingat. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Ko-
rintus tentang maksud nubuat, ia mengatakan bahwa nubuat dimaksudkan
untuk membangun, mendorong, dan menghibur. Tidak satu pun dari kata-
kata ini menyarankan bahwa karunia-karunia dimaksudkan bagi pimpinan
pribadi.

Kita tidak akan berbuat salah bila kita memakai karunia-karunia ini se-
suai dengan petunjuk Paulus. Bila kita melakukan hal ini, maka maksud ka-
runia-karunia ini digenapi.

11 Maksud utama kesembilan karunia Roh, termasuk karunia berkata-kata
dengan bahasa roh, ialah

KARUNIA·KARUNIA MENAFSIRKAN BAHASA ROH

Tujuan 3. Menjelaskan fungsi dan maksud karunia menafsirkan bahasa roh.

Tujuan 4. Menerangkan bagaimana saudara dapat dipakai oleh Roh Kudus
untuk menyatakan karunia ini.

Definisi Karunia Menafsirkan Bahasa Roh

"Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan ba-
hasa roh itu" (I Korintus 12:10). Alkitab Terjemahan Lama mengata-
kan, "Dan kepada yang lain, pengetahuan mengartikan makna lidah
itu."

Menafsirkan berarti "menerangkan." Menerangkan berarti "memberi-
kan arti". Kita harus memahami bahwa menafsirkan bukan berarti "men.
terjemahkan". Menterjemahkan berarti "memindahkan dari suatu bahasa
kepada bahasa lain."
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Karena itu kita memahami bahwa menafsirkan bahasa roh berarti
"mengartikan" apa yang diucapkan ke dalam bahasa lain. Kita harus
mengerti bahwa kesanggupan untuk mengartikan bahasa roh berasal se-
mata-mata dari Roh Kudus.

Keterangan dan Ilustrasi Karunia Menafsirkan Bahasa Roh

Karunia berkata-kata dengan bahasa roh dapat dinyatakan dalam ibadah
umum, hanya bila bahasa roh itu diartikan. "Jika ada yang berkata-kata
dengan bahasa roh ... harus ada seorang lain untuk menafsirkannya"
(I Korintus 14:27).

Berkata-kata dengan bahasa roh dalam ibadah umum tanpa ditafsirkan
melanggar petunjuk-petunjuk Paulus, "Kamu memang berusaha untuk mem-
peroleh karunia-karunia Roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu
berusaha mempergunakannya untuk membangun Jemaat" (I Korintus 14:
12).

Bagaimana kalau saudara merasa dorongan untuk berkata-kata dengan
bahasa roh dalam suatu ibadah umum dan tidak seorang pun menafsirkan
apa yang saudara katakan. Apakah ini berarti saudara seharusnya tidak
boleh berkata-kata dengan bahasa roh? Tidak. Ini mungkin berarti orang
yang hendak dipakai oleh Roh Kudus untuk menafsirkannya, tidak mem-
punyai iman untuk menafsirkannya. Peraturan yang sama berlaku juga da-
lam nubuat. "Mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang
dari Roh" (Roma 8:5).

Juga, kalau tidak seorang pun menafsirkan apa yang saudara ucapkan,
ini mungkin berarti saudara gagal menurut petunjuk Alkitab yang mengata-
kan, "Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka
berdiam diri dalam pertemuan Jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada
dirinya sendiri dan kepada Allah" (I Korintus 14:28). Saudara tidak perlu
merasa kecewa (bersalah), jika apa yang saudara katakan tidak ditafsirkan
dalam peristiwa semacam itu. Namun, saudara harus lebih berhati-hati, agar
saudara tidak akan berkata-kata lagi, kecuali saudara mengetahui bahwa
seorang yang mempunyai karunia menafsirkan bahasa roh ada di situ.

Sekali lagi, jika tidak ada seorang pun yang menafsirkan apa yang sau-
dara katakan, ini mungkin berarti saudara harus memperhatikan dengan
lebih saksama apa yang dikatakan Paulus dalam 1Korintus 14: 13, cc ••• Sia-
pa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepada-
nya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya."

Ada suatu pertanyaan lain mengenai penafsiran bahasa roh. Bagaimana-
kah saya dapat mengetahui bahwa Roh Kudus ingin menyatakan karunia
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menafsirkan bahasa roh melalui saya? Jawabannya sama dengan apa yang
telah kami sarankan mengenai karunia yang lain. Dalam roh saudara, sau-
dara akan merasakan suatu dorongan yang kuat, semacam luapan atau ge-
jolak perasaan, sesudah seseorang berkata-kata dengan bahasa roh, untuk
menyatakan penyembahan, doa, pujian, atau ucapan syukur kepada Allah.
Pada saat itulah saudara harus mengucapkan dengan jelas apa yang diberikan
Roh Kudus kepada saudara. Pada mulanya, saudara mungkin menerima
hanya beberapa patah kata. Tetapi, sementara saudara mulai berkata-kata
dengan iman, lebih banyak kata akan datang ke dalam pikiran saudara. Se-
gera saudara akan memberikan seluruh maksud berita dalam bahasa roh itu.

12 Lingkarilah huruf di depan tiap pemyataan yang SALAH di bawah ini.
a Kita harus memberikan kesempatan bagi karunia bahasa roh pada setiap

waktu saja dalam setiap ibadah jemaat.
b Berkata-kata dengan bahasa roh dalam ibadah jemaat harus selalu ditafsir-

kan.
c Berkata-kata dengan bahasa roh diutamakan bagi orang yang tidak ber-

iman.
d Jika dalam suatu ibadah jemaat tidak ada orang yang dapat menafsirkan

bahasa roh yang telah diucapkan, maka orang yang berkata-kata harus
mengulangi perkataannya dengan bahasa roh dengan lebih jelas,

13 Saudara dapat mengetahui bahwa Roh Kudus sedang mendoro ng saudara
untuk menafsirkan bahasa roh,jika
a) saudara telah mempelajari bahasa yang digunakan untuk menyampaikan

ucapan itu.
b) saudara merasakan suatu dorongan, suatu luapan atau gejolak perasaan

yang kuat dalam roh saudara untuk mengatakan sesuatu yang menghibur
dan meneguhkan jemaat.

c) saudara merasakan dorongan yang kuat untuk mengutarakan kata-kata
pengucapan syukur yang muncul secara tiba-tiba dalam pikiran saudara.

Maksud dan Tujuan Karunia Menafsirkan Bahasa Roh

Maksud karunia menafsirkan bahasa roh ialah membangun Tubuh Kris-
tus dengan jalan mengartikan bahasa roh yang diucapkan dalam ibadah je-
maat. Jemaat dibangun dan diteguhkan pada waktu anggota-anggotanya
memahami apa yang telah diucapkan dalam bahasa roh itu. Dengan jalan
ini, mereka dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam penyembahan,
doa, pujian, dan ucapan syukur kepada Allah. Sering kali, bila hal ini ter-
jadi, maka orang beriman menemukan bahwa beban mereka diangkat, per-
soalan mereka dipecahkan, sukacita mereka bertambah, dan hidup rohani
mereka diperkaya. Seluruh jemaat dikuatkan sementara anggota-anggotanya
bersatu dalam ibadah yang diilhami oleh Roh Kudus.
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soal-soal untuk menguji diri

COCOKKAN . Cocokkanlah kata atau pemyataan yang tepat di sebelah
kiri dengan kata atau pemyataan di sebelah kanan.

'" a
... b
.. , c
" .d
.. . e
.. , f

'" g
.. . h
...i

... j
" .k
...I
... m

.. .n

pesuruh iblis.
melihat tembus .
tiruan .
fungsi karunia membedakan roh.
berjenis-jenis .
karunia yang dapat diterima oleh
semua orang.
berkata-kata dengan bahasa roh.
di bilik atas .
ucapan yang ditujukan kepada
Allah.
tanda bagi orang yang tidak beriman .
bahasa roh dan nubuat.
mengartikan .
maksud karunia menafsirkan
bahasa roh.
membangun seluruh jemaat .

1. bukti baptisan dengan
Roh Kudus.

2. membedakan.
3. bahasa roh yang dipa-

hami.
4. memalsukan .
5. menafsirkan.
6. roh-roh jahat.
7. bukan untuk pimpinan

pribadi.
8. membangun Tubuh

Kristus.
9. melindungi Jemaat

(Tubuh Kristus)
10. jemaat dikuatkan
11. bermacam-macam.
12. karunia bahasa roh
13. semua berkata-kata

dengan bahasa roh.
14. karunia bahasa roh.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai kursus surat-menyurat
dengan Lembaga Kursus Tertulis Intemasional, jangan lupa mengerjakan
Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan Catatan Siswa itu kepada
pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman
terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

7 Orang-orang beriman secara perorangan dan jemaat secara menyeluruh.

1 roh manusia, Roh Kudus, roh jahat.

8 b) bahasa roh ditujukan kepada Allah dan nubuat kepada manusia.

2 mengetahui roh mana yang sedang menyatakan diri.

9 a kehendak Allah
b Allah sedang berbicara melalui dia.
l' Allah sedang berbicara.

3 a manusia.
b dilindungi.

10 pengetahuan.

4 dari roh jahat yang mencoba merintangi injil.

11 membangun seluruh jemaat.

5 a S
b B
c S
d S

12 a S
b B
c S
d S

6 el semua orang yang pertama-tama dibaptiskan dengan Roh di bilik
atas menerima pengalaman berkata-kata dengan bahasa roh.

d) semua orang yang dibaptiskan dalam Roh seperti yang dicatat dalam
Kisah Para Rasul berkata-kata dengan bahasa Roh.

13 c) saudara merasakan dorongan yang kuat untuk mengutarakan kata-
kata pengucapan syukur yang muncul secara tiba-tiba dalam pikiran
saudara.


