
Karunia-Karunia Roh

Ir ,!atkah saudara ketika Yevus berjanji pada murid-murid-Nya t .ihwa la
akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam mereka, la mu yarakan
pada i iereka, "Ia akan memuliakan Aku, sebab la akan rnembe-ii ahukan
kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku" (Yohanes 16: 14)? Deli ~an kata
lain, R .ih Kudus akan menyatakan Kristus kepada dunia.

S,IIU cara yang la lakukan hal ini adalah menunjukkan pada du iia apa
yang Allah dapat lakukan. Hal ini la lakukan dengan karunia-karuma Roh.
Saudai ,I masih ingat dari pasal dahulu bahwa Allah Bapa, Putra dan Rc 11Kudus
memiliki siittt mahatahu, mahakuasa dan hadir di mana-mana. Semua -if at ini
dinyar.ikan dalam penyataan Roh yang terdapat di I Korintus 12:8-10 Penya-
taan adikodrati Roh memberikan kesakvian bahwa Allah itu hidup d: II mem-
perhai kan kebutuhan manusia. Karunia-karunia Roh diberikan pad J gereja
untuk "lembangun tubuh Kristus.

S,I rdara memperhatikan bahwa kita menggunakan istilah kan nia dan
penyatuan secara berganti-ganti. Istilah-istilah itu menunjuk kegiatan ya [ g sama
dari R, III Kudus. Ia memberikan karunia-karunia-Nya yang ajaib sepi ni yang
dikehe: daki-Nya dan karunia-karunia itu dinyatakan melalui orang-or, ng yang
mene! imanya. Tujuan tersebut seharusnya selalu membangun tubuh Of mg per-
caya li n memuliakan Kristus.
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Dalam pasal ini kita akan secara singkat mempelajari karunia-karunia Roh
dan cara-cara mereka menyatakan kuasa Yesus bagi gereja-Nya dan, melaluinya,
kepada dunia.

ikhtisar pasal

Petunjuk-petunjuk Alkitab
Karunia-karunia Ucapan
Karunia-karunia Kuasa
Karunia-karunia Penyataan

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Mencatat sembilan karunia Roh yang disebutkan dalam 1 Korintus 12 dan
menuliskan dengan singkat definisi setiap karunia itu.
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• Menyatakan tujuan karunia-karunia Roh.

• Mmerangkan siapa saja yang dapat menerima karunia Roh.

• M ...nghargai keperluan bagi pekerjaan karunia-karunia Roh dal un tubuh
ger eja sekarang ini dan memiliki kerinduan untuk menerima karuni I-karunia.

kegiatan belajar

1. Pe, ajarilah pasal ini dengan cara yang sama seperti yang sauc ara telah
lak ukan sebelumnya pada pasal-pasal sebelumnya. Bacalah semua ayat yang
diberikan, dan jawablah semua pertanyaan dalam uraian pas: I dengan
saksama.

2. Senagai latar belakang pelajaran ini, bacalah I Korintus 12 dan 14 dan Roma
12

3. Ke rjakanlah soal-soal untuk menguji diri dan cocokkanlah jawabai l saudara.

----------------------------
uraian pasal

PETl IloJJUK-PETUNJUK ALKITAB

Tujuan 1. Mendaftarkan dan membandingkan karunia-karunia R cih yang
disebutkan dalam berbagai bagian Alkitab.

Suatu penelitian tentang kitab Kisah Para Rasul dan Surat-surat KIriman
menyatakan dengan jelas bahwa gereja mula-mula secara tetap m ingalami
penyataan-penyataan adikodrati Roh Kudus. Penyataan-penyataan iin adalah
karunia-karunia bagi gereja sebagai suatu badan untuk tujuan membangun gere-
ja dan memuliakan Yesus. Akan tetapi, karunia-karunia ini dinyata kan oleh
Roh h udus melalui pribadi-pribadi orang percaya yang menyeral, kan diri
mereka seluruhnya pada Roh dan mengizinkan Dia bekerja melalui mereka.
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Ada beberapa petunjuk dalam Alkitab tentang karunia-karunia Roh.
Uraian yang terlengkap terdapat di I Korintus 12 dan 14. Di sini rasul Paulus
memberikan petunjuk kepada jemaat di Korintus mengenai penggunaan tepat
karunia-karunia. Sembilan karunia disebut di I Korintus 12:4-11:

Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa
pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan
ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam
semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penya-
taan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang
Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan
kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata
dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberi-
kan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk
menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa un-
tuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan
karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan
karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang
seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa
roh dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan
bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu
dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang
secara khusus, seperti yang dikehendaki-Nya.

Petunjuk kedua terdapat di ayat 28, di mana delapan karunia disebutkan.
Beberapa telah disebutkan sebagai karunia-karunia pelayanan oleh para sar-
jana teologi:

Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: per-
tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar.
Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mu-
jizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan
untuk berkata-kata dalam bahasa roh.

Perlu diperhatikan bahwa yang ditekankan dalam daftar pertama adalah
karunia-karunia dan dalam daftar yang kedua adalah orang-orang yang telah
menerima karunia-karunia itu.

1 Tiga karunia pada daftar yang kedua tidak disebutkan pada daftar yang per-
tama. Apakah karunia-karunia itu?
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I 'aulus melanjutkan dalam ayat 29-30 dengan menerangkan H~ at 28:

\dakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah
mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, ~tau
untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa r oh,
.nau untuk menafsirkan bahasa roh?

Dua petunjuk lain tentang karunia-karunia roh sebaiknya disebutkan, Yang
pertarna di Roma 12:6-8, yang kita pelajari dengan singkat pada pasal R, ketika
kita n icmikirkan aspek pelayanan Kristen sebagai tindakan ibadah.

Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan mem rut
I,asih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu
,I dalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai den, .an
],nan kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; j ica
karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; jika karunia, 10·

luk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang memb: gi-
hagik an sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yl ng
ikhlas; siapa yang memberi' pimpinan, hendaklah ia melakukaru ya
dengan rajin; siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia
I' .elakukannya dengan sukacita.

Pi-tunjuk keempat diberikan di Efesus 4: 11-13, yang mencar rurnkan
keterangan mengenai tujuan karunia-karunia itu dalam gereja:

Iran Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, blk
pcmberita-pernberita Injil maupun gembala-gembala dan pengaj Ir-
pi-ngajar , untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja an
pr, layanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita sem lia
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tenta 'lg
A nak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan ya 19
,(',uai dengan kepenuhan Kristus.

TJ -a tujuan karunia diterangkan di sini:

I vlembangun tubuh Kristus.
2. Kesatuan dalam iman dan pengetahuan tentang Yesus.
3. Kedewasaan Kristen - keserupaan dengan Kristus.

2 Dalan buku catatan saudara, buatlah daftar setiap karunia yang divbutkan
dalam keempat bagian Alkitab ini, dengan menggunakan kolom tersen ciri un-
tuk set cip bagian. Catatlah setiap karunia dalam kolomnya, tetapi sebaris
dengan karunia serupa yang disebut dalam lain bagian. Tambahkanlah ~arunia-
karunia seperti yang terlihat pada bagian yang ada. Contoh:



KARUNIA-KARUNIA ROH 211

I Korintus 12:7-11 I Korintus 12:28-30 Roma 12:6-8 Efesus 4:11

Karunia kesembuhan Karunia kesembuhan tidak disebut tidak disebut

-Stanley Horton mengarahkan bahwa jika daftar-daftar ini digabungkan
maka mungkin kita memiliki 18 sampai 20 karunia (Horton, 1976, hal. 210).
Sesudah nyata bahwa beberapa di antaranya tumpang tindih dan beberapa sar-
jana teologi percaya bahwa karunia-karunia ini dapat dibagi menjadi karunia-
karunia pelayanan dan karunia-karunia rohani. Untuk tujuan pelajaran kita,
kita akan menggunakan daftar sembilan karunia rohani dalam I Korintus
12:7-11. Kami telah membaginya menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Karunia-karunia ucapan: Bahasa roh, penafsiran bahasa roh dan nubuat.
2. Karunia-karunia kuasa: Iman, menyembuhkan, mujizat-mujizat.
3. Karunia-karunia Penyataan: Membedakan roh, pengetahuan, hikmat.

BANYAK KARUNIA TETAPI SATU ROH
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I dah disarankan bahwa karunia-karunia ucapan menekankan sifat Roh
Kudu" yang hadir di mana-mana; karunia-karunia kuasa menyatakan kemaha-
kuasa.in-Nya: dan karunia-karunia penyataan menunjukkan kemat atahuan-
Nya. \ ang terpenting diingat adalah bahwa semua karunia rohani adal ih penya-
taan k oh sewaktu Ia bekerja melalui orang percaya yang dipenuhi R rh dalam
pela) .inan kepada gereja.

KARl NIA-KARUNIA UCAPAN

Tujuan 2. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar mengenai karunia-
karunia ucapan.

Ucapan Penerimaan

I ,(ilah ucapan menunjukkan apa yang diucapkan dengan keras, i ngkapan
yang h-an. Dalam bagian ini ucapan menerangkan pembicaraan dalam berbagai
bahasa yang berbeda menurut ucapan atau kemampuan yang diber kan oleh
Roh, Bukti jasmani pertama bahwa seseorang telah dibaptis dalam Ruh Kudus
dapat disebut ucapan penerimaan. Hal ini dianggap menjadi tanda jas nani per-
tama l-ahwa seseorang telah menerima karunia Roh Kudus yang Yesus janjikan.
Oranj, yang menerima sadar akan kedatangan Roh, karena ia meng: ilami an-
tara lam sukacita, pujian, kuasa dan keberanian yang kudus, ketika ia Icnbadah
dan memuliakan Allah. Sewaktu Roh datang pada kelahiran baru, la mem-
buat kita sadar akan hubungan anak dengan Bapa (Roma 8:5-16) Ia juga
memu ngkinkan kita untuk mengatur kehidupan kita yang lama (Efesus 4: 17-32).
Tetap] ketika Ia datang kemudian dalam kepenuhan baptisan, Ia meml eri kuasa
untuk bersaksi dengan cara baru yang dramatis. Pemberian kuasa ini] lada hari
Penta kosta terjadi pada para murid yang sudah milik Kristus; jadi, baptisan
ini me iupakan pengalaman yang berikutnya dalam Roh (bandingkan! ah Kisah
8: 14- I 7; 19: 1-7).

P ada hari Pentakosta orang banyak kagum menyaksikan kejadia II bahasa
roh. Orang-orang Yahudi yang takut pada Allah dari setiap bangsa m mdengar
bunyi I tu dan berkumpul. Mereka takjub mendengar perbuatan-perbu, tan ajaib
Allah disebut dalam bahasa mereka sendiri oleh orang-orang Galilea. Karena
kejadi in ini tidak dapat dijelaskan, rasul Petrus memberikan penjela san yang
berdas .irkan Alkitab. Hasilnya adalah tanggapan rohani yang luar bias: . Bahasa
roh, d.ilarn hal ini, adalah tanda ajaib yang diberikan pada orang-or mg yang
tidak I'ercaya bahwa kejadian yang mereka saksikan ini telah dibenk ln secara
ilahi (I Korintus 14:22).



KARUNIA-KARUNIA ROH 213

3 Berbicara dalam bahasa roh adalah suatu tanda pada orang lain bahwa
seorang telah menerima karunia Roh Kudus. Dalam Kisah pasal 10 tercatat
pelayanan pertama rasul Petrus kepada orang-orang bukan Yahudi. Bacalah
ayat 44-47. Pada saat apakah Petrus dan orang-orang percaya lainnya menyadari
bahwa orang-orang bukan Yahudi ini telah menerima karunia Roh Kudus?
(Pilihlah satu jawaban.)
a) Ketika mereka dibaptis dalam air.
b) Ketika mereka menaikkan doa pertobatan.
c) Ketika mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
d) Ketika mereka menanggapi dengan senang pelayanan Firman.

Kebanyakan waktu, bahasa roh yang diucapkan tidak dimengerti oleh
pendengarnya dan tidak pernah dimengerti oleh pembicara. Tidak diperlukan
penafsiran sebab tujuan bahasa roh dalam ucapan penerimaan adalah untuk
memuliakan si Pemberi karunia. Sedangkan bahasa yang tidak diketahui itu
dilihat sebagai bukti pengalaman, perubahan kesaksian orang percaya itu
rupanya lebih mempengaruhi orang-orang yang tidak percaya daripada hal-hal
lainnya (Kisah 4:13).

Ucapan-ucapan Pribadi

Apa yang dikatakan Alkitab tentang berkata-kata dalam bahasa roh yang
berbeda mungkin membingungkan kecuali saudara mengerti perbedaan antara
tujuan ucapan umum dan yang pribadi dari bahasa roh yang berlainan. Penya-
taan bahasa roh di I Korintus 12:10adalah ucapan umum; hal ini untuk kebaikan
bersama (lihat ayat 7). Karena karunia ini adalah untuk kebangunan gereja,
itu harus selalu ditafsirkan jika pendengar hendak dibangun.

Ucapan pribadi, pada pihak lain, adalah untuk kebangunan pribadi orang
percaya. Ketika saudara berdoa atau bernyanyi dalam Roh dalam ibadah
pribadi, tidak diperlukan penafsiran - kegiatan berkata-kata dalam bahasa
roh itu sendirilah yang membangun orang percaya (l Korintus 14:2,4). Dengan
pertolongan Roh Kudus saudara dapat berdoa dalam cara yang selainnya tidak
akan mungkin sebab saudara mengucapkan rahasia dalam Roh yang semata-
mata ditujukan kepada Allah.

Salah satu berkat terbesar dari ucapan pribadi adalah kesadaran akan
kehadiran Allah ketika saudara melayani Tuhan dalarn Roh. Saudara mengalami
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pemenuhan janji Yesus, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim
piatu. \ku datang kembali kepadamu" (Yohanes 14: 18).

L, apan-ucapan pribadi adalah untuk saudara sendiri, ketika saudara
beribadah pada Tuhan. Ucapan ini selalu ditujukan pada Allah da II dapat
dilakul an sesering saudara mengizinkan Roh Kudus menyatakan jiri-Nya
melalui saudara. Paulus nampaknya berbicara mengenai berkata-kau bahasa
Roh dalarn ibadah pribadinya ketika ia mengatakan, "Aku mengucap syukur
kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripai la kamu
semua' (I Korintus 14: 18), karena dalam ayat 19 ia membandingkan kl lakuan-
nya dr dalam jemaat.

UCAPAN PRIBADI UCAPAN UMUM

TERTUJU TERTUJU
PADA ALLAH PADA ALLAH

~ ~;~~AT.
MEMBANGUN JEMAAT
PEMBICARA

4 (Pilil dah satu jawaban.) Perbedaan yang penting antara ucapan prib adi dan
ucapan umum dalam bahasa roh adalah:
a) Ucapan umum membangun gereja, dan ucapan pribadi tidak dimak sudkan

untuk membangun seseorang.
b) Ucapan umum harus ditafsirkan, sedangkan ucapan pribadi tidak nemer-

luka» penafsiran.
c) Setia fJ orang dapat memiliki karunia ucapan pribadi, sedangkan ucapan

umun diberikan hanya pada pimpinan dalam jemaat.

Ucapan -ucapan Umum

Ad.i tiga penyataan Roh yang dianggap ucapan di depan umum: bahasa
roh, pe iafsiran bahasa roh, dan nubuat.
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1. Bahasa roh yang diucapkan di depan umum selalu tidak diketahui pem-
bicara, dan biasanya tidak diketahui pendengar. Harus selalu ada penaf-
siran (menerangkan apa yang diucapkan).

2. Penafsiran digerakkan oleh Roh Kudus dan diberikan oleh penafsir
dalam bahasanya sendiri. Penafsir tidak mengetahui bahasa dari ucapan
dalam bahasa roh. Penafsir mungkin seseorang yang diberi ucapan
dalam bahasa roh, atau mungkin orang lain.

3. Nubuat adalah ucapan umum yang digerakkan Roh dalam bahasa yang
diketahui pendengar.

Tujuan bahasa roh dan penafsiran adalah membangun jemaat daripada
pembangunan pribadi si pembicara. Nubuat, demikian juga, mempunyai tu-
juan dalam membangun jemaat dan adalah penyataan yang lebih disukai ketika
orang-orang baru hadir atau ketika tidak ada penafsir.

5 Bacalah I Korintus 14:1-5. Mengapa nubuat lebih berguna daripada bahasa
roh kecuali kalau bahasa roh ditafsirkan?

Tujuan nubuat dan bahasa lidah dengan penafsiran adalah sama. Melalui
pemakaian karunia-karunia ini jemaat dapat didorong, dinasihatkan, dan
dibangkitkan iman ketika Roh Kudus membicarakan kebutuhan yang tampak
jelas pada-Nya (Roma 8:26-27; I Korintus 2: 10-15). Dengan demikian, jemaat
dibangun. Adakalanya jemaat dipimpin secara khusus untuk melaksanakan
pekerjaan awal, yaitu memenangkan yang hilang (bandingkanlah Kisah 1:8
dengan 13: 1-3). Pada waktu yang lain, Ia nampaknya menyampaikan tujuan-
Nya dengan melarang atau menahan hamba-ham ba-Nya melakukan beberapa
kegiatan (Kisah 16:6-7). Maksud lain nubuat terlihat dengan jelas di Kisah
21: 10-11, di mana Roh Kudus menunjukkan pada Paulus "hal-hal yang akan
datang" (Yohanes 16:13). Bukti dari ayat lain menyatakan bahwa rasul Paulus
menerima komunikasi langsung dari Tuhan (Kisah 23: ll) dan secara tidak
langsung melalui perantaraan malaikat (Kisah 27:23-24). Semua ini menyatakan
perhatian Tuhan untuk kehidupan rohani, pertumbuhan dan perkembangan
jemaat-Nya.



216 PENOLONG, PENGAJAR DAN PEMIMPIN

'I Idak ada contoh yang tercatat tentang bahasa roh dan penafsiran dalam
Perjanjian Baru, tetapi ada beberapa doa yang dapat disebut ucap tn nubuat
(lihat Lukas 1:47-55, 68-79 dan 2:29-32). Namun demikian, berdasa kan pem-
bahu-un yang luas tentang pokok ini oleh rasul Paulus dalam I Ke rintus 14,
kita dapat menyimpulkan bahwa karunia-karunia ucapan ada ah nyata
berlnupah-limpah di Korintus.

I iemikianlah kita dapat menyimpulkan bahwa baik nubuat al, tu bahasa
roh dengan penafsirannya ditujukan oleh Roh kepada jemaat un uk mem-
bangi.nnya. Mungkin saudara telah mendengar pendeta yang penuh dt ngan Roh
mengutarakan suatu ucapan nubuat sementara ia berkhotbah, da I saudara
rneng.ilami berkat khusus karena jemaat dibangun dengan cara mi.

I 'elaksanaan karunia-karunia ini harus didorong, karena ]nembawa
kehadiran dan berkat Roh Kudus dalam perhimpunan orang percaya. Tetapi
adalah penting tubuh manusia itu diserahkan pada Roh Kudus sup aya tidak
menauk perhatian pada dirinya pribadi tetapi kepada Allah.

~iasul Paulus menulis Korintus 14 sebab ia menyadari bahwa karunia-
karur a adikodrati Roh Kudus ini dapat disalahgunakan oleh orang-i .rang per-
caya Jika bahasa roh dan penafsirannya atau nubuat mengurangi iekerjaan
Roh (li antara orang-orang percaya atau jika ucapan itu tidak sesu li dengan
Alkit.ib, saudara akan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan daging dan
bukar Roh.

1 ntuk pembahasan yang lebih lengkap lagi tentang penyal ihgunaan
karun la-karunia Roh, saya menyarankan saudara membaca buku Do nald Gee,
Conccrning Spiritual Gifts.

F'aulus menasihati kita untuk merindukan karunia-karunia Roh, "Berusa-
halah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama" (I Korintus
12:311, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-
karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat" (I Korintus 14 ] l.

6 Lir gkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR yang berhubungan
dengan karunia-karunia ucapan.
a Isnlah ucapan penerimaan menunjukkan pada bahasa roh dan pena 'sirannya.
b Bal, asa roh yang diucapkan secara pribadi selalu ditujukan pada Allah.
c Tar.da jasmani pertama bahwa seseorang telah menerima baptis m dalam

Roh Kudus adalah bahwa ia mulai berkata-kata dalam bahasa y mg tidak
dik ctahui.
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d Baptisan dalam Roh Kudus membawa perasaan kehadiran Roh Kudus pada
orang yang menerima dan juga sukacita yang besar serta keberanian yang
kudus.

e Ucapan umum yang paling penting adalah berkata-kata dalam bahasa roh.
f Bahasa roh dengan penafsirannya adalah lebih penting daripada nubuat.
g Nubuat dianggap salah satu karunia yang terbesar oleh rasul Paulus.
h Tujuan ucapan umum adalah membangun jemaat.

Ketika seorang berkata-kata dalam bahasa roh, ia tidak pernah mengerti kata-
kata yang ia ucapkan.

j Maksud pelaksanaan karunia-karunia ucapan adalah memuliakan Tuhan dan
menguatkan orang-orang percaya; karena itu karunia-karunia ini seharusnya
selalu sesuai dengan Alkitab.

k Ucapan nubuat dapat memberikan firman yang terbaru dari Allah yang tidak
dikuatkan oleh Alkitab.

KARUNIA-KARUNIA KUASA

Alkitab adalah sebuah buku yang penuh tindakan. Buku ini mencatat per-
buatan Allah di antara manusia. Dalam pelajaran sebelumnya kita telah pela-
jari bahwa Roh Kudus adalah pelaksana yang melaksanakan kehendak Bapa.
Kita telah melihat kuasa perkasa Roh Kudus yang bergerak dalam penciptaan.
Kemudian kita melihat-Nya bergerak dalam kuasa yang mengadakan mujizat
dalam kehidupan orang-orang terpilih dalam Perjanjian Lama. Kemudian, kita
melihat Dia mengurapi Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib
sewaktu Ia melayani di antara manusia.

Ketika Yesus naik ke surga, Ia mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan
yang lebih besar akan dilakukan oleh para murid ketika Roh Kudus datang
menggantikan tempat-Nya sebagai penolong manusia (Yohanes 14: 12). Kitab
Kisah Para Rasul adalah catatan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kuasa
yang mengerjakan mujizat, seperti yang dijanjikan Yesus.

Roh Kudus tetap bekerja di bumi sekarang ini dengan kuasa yang menger-
jakan mujizat. Ia bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya yang dengan
sungguh-sungguh merindukan karunia kuasa-Nya. Maksud karunia-karunia ini
adalah untuk membangun jemaat dan memuliakan Allah. Karunia-karunia itu
adalah karunia iman, penyembuhan, dan mujizat.
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Iman

Tujuan 3. Membedakan antara macam-macam iman yang dapat seseorang
memilikinya .

•.arunia iman yang diberikan Roh Kudus adalah iman yang ki/usus dan
tidak boleh dikacaukan dengan iman manusia yang biasa, yang saudara nyata-
kan ketika saudara duduk di kursi dan berharap kursi itu menahan saudara.
Karunia itu juga bukan iman keselamatan yang Allah berikan pad.i saudara
bila Sd udara menerima Yesus sebagai Juruselamat. Juga bukan buah iman yang
tumbuh dari hubungan yang hidup dengan Roh Kudus. Iman sen acam ini
adalah kepercayaan abadi bahwa Allah akan membimbing saudara d dam per-
jalanan Kristiani sehari-hari. (Kita akan mempelajari buah-buah Roh pada pasal
selanj utnya.)

1 ebih dari itu, karunia iman adalah pemberian istimewa dari RIih Kudus
yang dapat memindahkan gunung - kepercayaan yang tak tergoyahkan bahwa
Allah akan menyediakan apa pun yang dibutuhkan pada saat diperlukan!

lili adalah iman tiga pemuda Ibrani yang dilemparkan ke dalam lapur api
(Daniel 3:16-18); iman Daniel ketika ia dibuang ke dalam gua sing i (Daniel
6:21-22); iman Petrus yang tertidur dengan nyenyaknya pada malarr sebelum
akan dipenggal kepalanya (Kisah 12:6).

Iman ini memungkinkan Petrus mengatakan pada orang lumpuh, "Emas
dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan ke padamu:

"BANGUNLAH DAN SEMBUHLAH!"



KARUNIA-KARUNIA ROH 219

Demi nama Yesus Kristus ... , berjalanlah!" (Kisah 3:6). Dan ia berjalan!
Dalam peristiwa yang serupa, kita mendapat pengertian tambahan dari sifat
penyembuhan ini. Paulus, di Listra, melihat (karena kepekaannya pada Roh
Kudus) bahwa orang lumpuh itu mempunyai iman untuk disembuhkan. Dengan
melaksanakan karunia iman, ia berseru, "Berdirilah tegak di atas kakimu!"
(Kisah 14:8-10). Inilah kepekaan yang sama pada Roh Kudus dan iman yang
memberi penginjil Pentakosta, Smith Wigglesworth, keberanian untuk
memasuki ruang rumah sakit di awal abad ini, mengangkat seorang wanita yang
sekarat dari tempat tidurnya, menyandarkan dia di dinding dan berdoa dalam
nama Yesus supaya ia disembuhkan! Dan wanita itu sembuh!

Meskipun karunia iman adalah karunia kuasa yang kurang mengagumkan,
itu adalah penting untuk karunia penyembuhan dan mujizat. Iman yang
istimewa ini diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Roh Kudus
menurut kehendak-Nya, seperti semua karunia Roh. Mungkin saudara telah
mengalami karunia iman, atau telah menyaksikannya pada orang percaya
lainnya.

7 Berilah beberapa contoh dari pengalaman saudara sendiri tentang karunia
iman yang sedang bekerja.

8 Cocokkanlah jenis iman (di sebelah kanan) dengan uraiannya (di sebelah kiri).
Tulislah nomor yang saudara pilih di tempat yang kosong.

a Kepercayaan bahwa Allah akan membimbing
saudara dalam perjalanan Kristiani sehari-hari.

b Kepercayaan bahwa jika saudara naik sepeda
dan mulai mengayuh, sepeda anda akan berjalan
dan membawa saudara ke tempat tujuan anda .

.... c Kepercayaan bahwa ketika saudara mengakui
dosa-dosa saudara dan menerima Kristus, Ia
akan menyelamatkan saudara dari hukuman
kekal.

.... d Kepercayaan khusus dari Roh Kudus bahwa apa
pun yang saudara minta dalam nama Yesus,
akan dilakukan oleh-Nya.

1) Iman keselamatan
2) Karunia iman
3) Buah Roh
4) Iman biasa
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Karunia Penyembuhan

Tujuan 4. Mengenali contoh-contoh yang memberikan tujuan penvembuhan
di dalam kitab Kisah Para Rasul, berdasarkan ayat yang iiberikan.

!)i I Korintus 12 ayat 9 dan 30 dalam bahasa asli perkataan karu nia ditulis
dalam bentuk jamak. Saya kira Roh Kudus menginginkan set ap orang
mengetahui bahwa ada cukup banyak karunia untuk memberikan pen .ernbuhan
bagi -etiap jenis penyakit.

Dalam gereja mula-mula, karunia ini nampak lebih banyak dipr km untuk
tujuan penginjilan daripada untuk tubuh Kristus. Penyembuhan terj: di supaya
nama Kristus dipermuliakan (lihat Kisah 3:1-13). Persediaan untu] penyakit
orang-orang dalam jemaat adalah seperti yang diberikan di Yak obu , 5:14-15
bahw a orang yang sakit "memanggil para penatua jemaat, supaya me reka men-
doakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Dan doa
yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan a kan mem-
bangunkan dia."

'h akobus menasihati orang Kristen untuk saling mengaku dosa-do -a mereka
dan saling mendoakan supaya mereka dapat disembuhkan. Rupany. penyem-
buhan untuk orang Kristen melibatkan lebih daripada hanya pem mpangan
tangan seorang penginjil yang mempunyai karunia ke atas mereka. I ,UJ kebu-
tuhan rohani yang seharusnya dipenuhi dengan interaksi dalam tuh ih otang-
orang percaya.

9 Bacalah Kisah 3: 1-13. Bagaimana nampaknya orang-orang JlI( nanggapi
penyembuhan ini?

10 Apakah tujuan penyembuhan yang diberikan oleh Petrus?

11 Bacalah Kisah 14:8-18, kemudian lingkarilah huruf di depan PI Tnyataan
yang BENAR yang berhubungan dengan penyembuhan orang yang lumpuh.
a Ayat-ayat ini mengandung arti bahwa baik orang lumpuh mau iun rasul

Pa.ilus mempunyai iman untuk kesembuhan itu.
b Or .mg banyak segera menyadari bahwa penyembuhan itu telah ds tang dari

AI ah.
e Paulus dan Barnabas menolak menerima pujian pribadi karena pen) ernbuhan

ini
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d Tujuan penyembuhan itu adalah jelas untuk memberi para rasul suatu kesem-
patan untuk memuliakan Kristus dan mengabarkan kabar baik Injil.

e Setelah mereka menerangkan hal ini, orang-orang berhenti berbakti pada
mereka.

Jemaat yang dipenuhi Roh dapat mengharapkan melihat karunia-karunia
penyembuhan dari Roh Kudus, tetapi ini tidak berarti bahwa tiap orang diberi
kuasa penuh untuk menyembuhkan semua penyakit. Roh Kudus memberi
karunia menurut kehendak-Nya dan kita dinasihati untuk merindukan karunia-
karunia-Nya. Tetapi tujuan-Nya selalu untuk memuliakan Kristus, bukan
manusia. Hal yang penting adalah peka terhadap dorongan Roh Kudus. Jika
Ia menggerakkan saudara untuk melaksanakan suatu karunia Roh, saudara
harus benar-benar menaati-Nya.

Mengadakan Mujizat

Tujuan 5. Mengenali perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menentukan mana-
kah yang paling bermanfaat.

Suatu mujizat telah didefinisikan sebagai Al/ah menghentikan jalannya
alam yang biasa. Definisi ini mengakui bahwa alam bekerja dengan peraturan-
peraturan yang tetap, tetapi bahwa Allah menguasai alam dan kadang-kadang
mengubah aturan-aturan itu untuk sementara untuk mengerjakan maksud-
maksud-Nya sendiri.

Mengadakan mujizat mungkin merupakan karunia yang paling menak-
jubkan dari semua karunia Roh. Hal ini khususnya dinyatakan dalam Perjan-
jian Lama ketika Roh Kudus datang atas orang yang dipilih Allah dan mereka
melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan manusia.

12 Carilah ayat-ayat di bawah ini, sebutkanlah mujizat apa yang terjadi di setiap
ayat, dan orang yang dipakai Allah. Tulislah jawaban tersebut di buku catatan
saudara.
a) Keluaran 14:21
b) Keluaran 17:6-7
c) Yosua 10:12

d) Hakim-Hakim 15:14
e) I Raja-Raja 18:38
f) II Raja-Raja 4:35

Pelayanan Yesus di bumi juga penuh dengan mujizat-mujizat. Semua ini
mulai ketika Ia mengubah air menjadi anggur pada suatu pesta pernikahan
(Yohanes 2:9) dan berakhir dengan terangkat nya tubuh-Nya ke surga (Kisah
1:9). Selama masa pelayanan-Nya Yesus berjalan di atas air, memberi makan
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lima ribu orang dengan lima ketul roti dan dua ekor ikan, membangkit} an orang
mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan melakukan banyak mu-
jizat yang lain. Kitab-kitab Injil penuh dengan mujizat-mujizat-Ny, I.

l esus berjanji bahwa bila la kembali kepada Bapa dan mengutus Roh
Kudus, murid-murid-Nya dapat mengharapkan mujizat-mujizat yang sama
bahkan yang lebih hebat lagi untuk menyertai penyampaian Firman Mujizat
itu sendiri tidak dianggap sebagai tujuan akhir; sebaliknya, mujiz at mem-
buktik an kebenaran pernyataan Injil dan menunjukkan kedaulatan d an kuasa
Allah.

Kitab Kisah Para Rasul mencatat banyak mujizat yang dilakukan ileh para
murid Sebenarnya, laporan Perjanjian Baru membuktikan kebenaran perka-
taan Vesus, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya"
(Mark us 16: 17). Walaupun banyak tanda ajaib dan mujizat diku.npulkan
bersama-sama di Kitab Kisah Para Rasul (misalnya lihat 5:12-16), penelitian
menunjukkan peningkatan kegiatan mujizat. Penulis kitab Ibrani menyatakan
bahwa Injil, dalam tahun-tahun pertama penyampaiannya, diikuti dengan tanda-
tanda, mujizat-mujizat dan karunia-karunia Roh Kudus (Ibrani 2:4). vlujizat-
mujizat ini mencakup membangkitkan orang mati (Kisah 9:40; 20: 10) mujizat
pelepa-an dari penjara (5:19; 12:6-10), mujizat pengangkutan (8:30), nubuat
tentang kelaparan (11 :28-29), menghilangkan perlawanan (12:23), 1ukuman
kebutaan bagi lawan (13:9-12), penyembuhan orang lumpuh (3:6-10; 14:8-10),
pengusiran setan (16:16-18), dan belenggu penjara dipatahkan (16:25-2'1), Sung-
guh menggirangkan hati untuk mengetahui bahwa banyak mujizi J masih
menyertai penyampaian Injil hari ini, karena kuasa Allah yang men ~erjakan
mujizat masih tersedia bagi kita sekarang ini.

13 M ujizat, yang banyak terjadi di kitab Perjanjian Baru, diperu ntukkan
terutama untuk (menurut pembicaraan kita)
a) memenuhi kebutuhan orang yang layak.
b) menunjukkan kuasa penginjil, pendeta, dan pengajar untuk mr ngawasi

kehidupan umatnya ini.
c) membuktikan pernyataan Injil menurut ketetapan kedaulatan Al ah.
d) memuaskan keingintahuan mereka yang mencari tanda ajaib di dalai 1jemaat

atau persekutuan.
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KARUNIA-KARUNIA PENYATAAN

Tujuan 6. Mencocokkan setiap karunia penyataan dengan definisinya dan suatu
contoh.

Karunia-karunia Roh dalam kelompok ini memberikan pengertian ilahi
yang khusus apabila diperlukan oleh orang percaya yang dipenuhi dengan Roh.
Pengetahuan Allah tidak terbatas, dan pengertian-Nya tentang setiap situasi
yang saudara hadapi sangat sempurna. Dengan karunia penyataan Ia mem-
berikan pertolongan adikodrati bila pengertian manusia tidak mencukupi.

Kita seharusnya menekankan bahwa karunia-karunia ini tidak mengganti
baik pendidikan rohani maupun jasmani. Orang-orang percaya yang dipenuhi
Roh membutuhkan pendidikan, dan mereka harus dengan setia mempelajari
Firman Allah. Tetapi ada waktunya ketika suatu ungkapan khusus pikiran Allah
dibutuhkan. Pengertian ilahi ini disediakan oleh karunia-karunia Roh yang
disebut, membedakan bermacam-macam roh, perkataan pengetahuan dan
perkataan hikmat.

Membedakan Bermacam-macam Roh

Tujuan 7. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar yang berhubungan
dengan kegiatan roh dan membedakan bermacam-macam roh.

Kata membedakan berasal dari kata Yunani yang berarti "menilai benar-
benar." Terjemahan Alkitab yang digunakan untuk pelajaran ini menyebutkan
"kemampuan untuk membedakan antara roh-roh" (I Korintus 12:10).

Kebanyakan kita tidak menyadari kegiatan roh yang terjadi di sekitar kita
setiap waktu. Karunia membedakan bermacam-macam roh atau membedakan
antara roh-roh memberikan pandangan sekilas di kawasan yang tidak kelihatan
ini, dan memberikan pada orang percaya yang dipenuhi Roh itu kuasa untuk
menilai roh manakah yang digunakan. Ada tiga kawasan kegiatan roh yang
perlu kita kenali:

1. Roh AI/ah. Allah adalah Roh, dan kita perlu mengenali ketika Ia bekerja
supaya kita dapat bekerja sama dengan Dia. Ia bekerja melalui orang-
orang percaya yang dipenuhi Roh yang menyerah kepada-Nya, dan
kadang-kadang Ia menggunakan malaikat-Nya, yang adalah roh yang
baik, untuk melaksanakan perintah-Nya.
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2. Roh setan. Kitab Wahyu membicarakan roh-roh setan yang mer gadakan
mujizat-mujizat pada akhir zaman (Wahyu 16: 14). Dewasa ini ada
banyak kegiatan setan di dalam penyembahan setan dan ilr 1u gaib.
Orang Kristen yang dipenuhi Roh harus dapat mengenali kegu tan roh-
roh setan, atau ia mungkin tertipu.

3. Roh manusia. Ada kemungkinan juga bahwa adakalanya orang percaya
dipimpin oleh rohnya sendiri dan bukan oleh Roh Allah. Ro 1 Kudus
memberikan kemampuan untuk membedakan antara roh-rol supaya
kita dapat mengenali apakah suatu penyataan datang dari-N ya, atau
dari roh setan, atau dari kemauan daging.

Ada beberapa contoh pembedaan antara roh-roh di dalam Perjanji rn Baru.
Tuhan Yesus telah mengetahui sebelumnya bahwa Yudas akan mengi hianati-
Nya 0' ohanes 13:21,26). la mengenali muslihat Iblis sementara la dicob: i (Lukas
4: 1-121. dan Ia mengetahui ketika Iblis menyebabkan penyakit (lukas 4: 33-35;
Yohanes 5: 14). Petrus mengenali bahwa Simon diperintah oleh roh jahe u (Kisah
8:18-21).

Karunia membedakan bermacam-macam roh akan mencegah kita rnenjadi
korban tak berdaya dari muslihat rohani. Karunia ini dapat bekerja Ianya di
dalam dan melalui orang percaya yang penuh dengan Roh (I Korintus .; 12-15).
Karurn .t ini tidak boleh dikacaukan dengan roh kritis yang alamiah, yan; berasal
dari daging dan bukan Roh Kudus.

K ii a dapat memperoleh pengertian yang sangat menolong tentang
masuknya kesalahan dalam gereja yang mula-mula dari surat kiriman r ohanes
yang r crtama, Yohanes berkata, banyak antikristus, keluar dari am ara kita
(2: 18-19). Mereka menyangkal Allah dan Anak-Nya (ayat 22). Bila me idatangi
kalangan orang percaya, pengacau-pengacau ini mencoba menyesatka I orang-
orang percaya, kemungkinan besar dengan berpura-pura memberika 1 pesan-
pesan nubuat dari Allah kepada orang-orang percaya (ayat 26, ban dingkan
Wah} li 2:14-16,20-23; 3:9). Yohanes mendesak orang percaya untuk menguji
roh-ro itu (4: 1), untuk membedakan antara Roh kebenaran dan roh kesesatan
(4:6). ia memberikan beberapa patokan untuk menilai: I) Apakah c rang ini
hidup dengan benar, menaati hukum, dan secara sadar mencoba men zhmdari
dosa? 13:4-10); 2) Apakah mereka mengasihi saudaranya? (3: 10); 3) Apakah
mereka menyangkal penjelmaan Kristus? (2:22 dan 4:2); 4) Apakah mereka
memelihara doktrin yang disampaikan oleh para rasul? (2: 18-19); 5) Apakah
mereka saling membagi kebutuhan mereka dengan saudara-sauc ar anya?
(3:16-20); 6) Apakah mereka mendengarkan pesan-pesan para rasul" (4:6); 7)
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Apakah mereka dengan setia mengikuti perintah-perintah Tuhan? (5:1-3). Tuhan
gereja telah memberikan kita patokan dengan mana kita dapat menilai ucapan
dan pengajaran roh. Tergantung pada kita untuk menjadi peka pada Roh di
dalam diri kita, sementara kita berusaha untuk membedakan yang baik dan
bermanfaat dan mana yang salah.

14 Yang manakah dari pernyataan ini adalah BENAR berhubungan dengan
keinginan roh dan hal membedakan antara roh-roh. Lingkari huruf depannya.
a Kegiatan rohani hanya dapat datang dari Roh Kudus.
b Roh jahat kadang-kadang dapat menipu orang dan memimpin mereka men-

jauhi kebenaran.
c Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh memungkinkan orang

percaya yang dipenuhi Roh untuk membedakan antara Roh kebenaran dan
roh kesesatan.

d Kadang-kadang roh kedagingan manusia dapat meniru penyataan Roh.
e Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh harus menjadi peka pada Roh

Kudus dan kenal dengan patokan untuk membedakan antara roh-roh agar
mencegah dirinya tersesat.

f Setiap orang dapat membedakan roh apa yang sedang dinyatakan.

Perkataan Pengetahuan

Tujuan 8. Mengenali contoh-contoh dalam Alkitab mengenai perkataan
pengetahuan dan perkataan hikmat.

Kita sudah mempelajari bahwa Roh Kudus mengetahui pemikiran Allah.
Ia dapat menyatakan pengetahuan Allah kepada kita setiap waktu itu dibutuh-
kan. Mungkin yang diperlukan ialah suatu ramalan tentang masa depan, atau
mungkin sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini di tempat lain yang saudara
perlu ketahui, atau sesuatu yang terjadi di masa lalu yang saudara perlu meng-
ingat kembali. Saudara tidak akan diberi karunia perkataan pengetahuan -
sehingga saudara akan mengetahui semua hal, tetapi hanya sepatah kata penge-
tahuan pada saat diperlukan.

Pernahkah saudara merasakan keperluan untuk menghentikan sesuatu yang
sedang saudara lakukan dan berdoa untuk orang lain yang jauh dari saudara?
Lalu kemudian saudara mendengar bahwa pada saat saudara berdoa, orang
itu sedang mengalami suatu krisis dan membutuhkan doa saudara? Itulah con-
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toh dari perkataan pengetahuan yang Roh Kudus berikan kepada orang per-
caya yang dipenuhi Roh dan yang terbuka bagi pimpinan-Nya.

Sebuah contoh dari karunia perkataan pengetahuan di Perjanjian Lama
terdapat di II Raja-Raja 6:9-10. Nabi Elisa yang sering disebut "abd Allah",
mengingatkan seorang raja Israel untuk tidak melalui suatu tempat tertentu
sebab .a tahu musuh akan di tempat itu. Ayat 10 mengatakan, "Den ukianlah
Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana buk 10 sekali
dua k dli saja."

Perkataan Hikmat

Roh Kudus memberikan perkataan hikmat untuk memberitahu] an pada
sauda a apa yang harus dilakukan pada waktu-waktu krisis. Hal i li bukan
hikmat manusia yang berdasarkan pengalaman masa lalu, tetapi suatu hikmat
khusus yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan dapat alau tidak
dapat melibatkan perkataan pengetahuan.

S,..kali lagi, karunia ini hanyalah sepatah kata hikmat. Ini berar h bahwa
saudar a menerima hikmat dari Roh Kudus untuk suatu situasi tertentu Perka-
taan hikmat sering dibutuhkan oleh mereka dalam kedudukan kepen impinan
gereja Sepatah kata dari Roh Kudus dapat membawa kesatuan c h dalam
pertemuan-pertemuan dan rapat kerja gereja. Dan jika saudara dipanggil
menghadap penguasa dunia untuk dihakimi sebab saudara berim an pada
Kristu-, maka akan membesarkan hati untuk mengetahui bahwa Roh Kudus
akan l-ersama-sama dengan saudara dan memberikan saudara hikr iat yang
dibuti.hkan.

K .sah Para Rasul pasal 15 menceritakan kisah persidangan di Yerusalem
di mana para rasul dan pemimpin bertemu untuk membicarakan soa apakah
orang-mang bukan Yahudi yang percaya harus disunat menurut hukun I Taurat.
Karunia perkataan hikmat dinyatakan di dalam surat yang diki! im oleh
pemimpin-pemimpin gereja pada orang-orang bukan Yahudi yang pe 'caya, di
mana -nereka mengatakan, "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan k eputusan
kami, 'upaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban :laripada
yang perlu ini ... " (Kisah 15:28).

15 T L lislah 1) di depan kalimat yang menyatakan perkataan pengetahuan dan
2) di depan kalimat yang menyatakan perkataan hikmat.

a Yohanes 4:7-17 - Yesus menceritakan pada seorang wanita tent: Ing masa
lalunya.

b Kisah 5:27-29 - Petrus memberikan pemecahan suatu masal ah.
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eKisah 5:3 - Petrus mengetahui bahwa Ananias dan Safira telah ber-
dusta tentang persembahan mereka.

d Kisah 10:19 - Roh Kudus memberikan Petrus berapa keterangan yang
tidak mungkin diketahuinya dengan jalan lain.

eKisah 28:26 - Roh Kudus memberikan suatu pesan kepada Yesaya
mengenai bagaimana orang Yahudi akan menanggapi Injil.

16 Sebutkanlah karunia penyataan yang mana diterangkan dalam setiap kalimat
di bawah ini.
a Sepatah kata khusus yang memberitahukan saudara apa yang harus dilakukan

pada waktu krisis.

b Karunia untuk dapat mengetahui apakah suatu penyataan roh berasal dari
Allah, roh jahat, atau roh manusia.

c Ungkapan Roh Kudus mengenai sesuatu yang saudara perlu mengetahui pada
suatu saat tertentu.

d Karunia yang menyebabkan Paulus mengenali adanya roh jahat di dalam
seorang hamba perempuan (Kisah 16:16-18).

Untuk pembahasan yang lebih lengkap tentang karunia-karunia Roh dan
kegunaannya di gereja, saya mendorong saudara untuk mempelajari pelajaran
LKTI tentang Karunia-karunia Rohani, Roberts L. Brandt. Ingatlah bahwa
maksud semua karunia adalah untuk menguatkan, atau membangun gereja-
tubuh Kristus. Roh Kudus memberikan karunia seperti yang dikehendaki-Nya,
supaya gereja akan mengalami kedewasaan rohani dan menjadi kuat.
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soal-soal untuk menguji diri

1 MINCOCOKKAN. Cocokkanlah sembilan karunia dari I Korintus 12:7-11
(kana n) dengan definisinya di sebelah kiri. Tulislah nomor yang sau Jara pilih
di tempat yang tersedia.

.... a Karunia yang menyatakan apakah suatu
penyataan berasal dari Roh Kudus atau roh
yang lain.

b Karunia keyakinan khusus bahwa Allah akan
melakukan apa pun yang saudara minta

c Karunia yang memberikan pengertian khusus
tentang keperluan waktu itu dan kemampuan
untuk mengingat sesuatu dari masa lalu ketika
saudara perlu mengetahuinya.

d Karunia bahasa yang tidak diketahui
e Karunia yang menghentikan jalannya alam
f Karunia yang memberikan dalam bahasa si

pendengar, keterangan mengenai berita bahasa
roh.

g Karunia yang membawa pemulihan dari
penyakit.

h Karunia suatu pesan dari Allah di dalam
bahasa para pendengar.
Karunia yang menyatakan apa yang harus
dilakukan di waktu krisis.

1) Bahasa Roh
2) Penafsi "an baha-

sa roh
3) Nubuat
4) Iman
5) Penyerr buhan
6) Mujizat
7) Membe lakan rah
8) Perkara an penge-

tahuan
9) Perkata in hikmat

JA W \BLAH DENGAN SINGKAT. Jawablah dengan sesingkat 11Ungkin.

2 Sebutkanlah tiga golongan karunia-karunia yang diterangkan dj pasal ini.

3 Scbutkanlah dua tujuan penting karunia-karunia Roh.
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4 Siapakah yang boleh menerima karunia-karunia Roh?
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Nampaknya mereka menyangka Petrus dan Yohanes dapat meny -mbuhkan
sebab kuasa mereka sendiri atal' kesalehan mereka.

1 Rasul, pengajar, pemimpin. (Kemungkinan juga mereka yang mendapat
A arunia untuk melayani.)

10 Memuliakan Yesus.

2 -- -
[ Korintus 12:7-1 i I Korintus 12:28-30 Roma 12:6-8 Efesus 4: 11

~"

hikmat
.-

pengetahuan
~

III1Jn
-

k .rurua penyembuh- karunia penyembuh-
d an- -
mujizat mengadakan muji-

zat- .

ni buat nabi bernubuat nabi
- .

n ·>mbedakan roh
---

b -rbahasa roh berbahasa roh
- - -

n enafsirkan bahasa menafsirkan bahasa
ri h roh

-- -
rasul rasul- - .---
pengajar mengajar pengajar

~.-
melayam melayani~
memimpin pemimpin gembala--

membagi-bagikan
.......-- - --menunjukkan kemu-

...-- rah an

~ pernberir a Injil
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11 a Benar
b Salah
c Benar

d Benar
eSalah

3 c) Ketika mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan
Allah.

12 a) Laut yang terbelah - Musa.
b) Air keluar dari batu - Musa.
c) Matahari dan bulan tetap berada di tempatnya - Yosua.
d) Seribu orang Filistin terbunuh - Simson.
e) Korban bakaran dihabiskan oleh api - Elia.
t) Anak yang dihidupkan kembali - Elisa.

4 b) Ucapan umum harus ditafsirkan sedangkan ucapan pribadi tidak
memerlukan penafsiran.

13 c) membuktikan pernyataan Injil menurut ketetapan kedaulatan Allah.

5 Sebab bahasa roh sendiri tidak membangun seseorang kecuali pembicara.
Nubuat, dan bahasa roh dengan penafsiran membangun seluruh jemaat.
(Bacalah seluruh pasal 14 untuk pengertian yang lebih dalam tentang
kebenaran ini.)

14 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Benar.
e Benar.
f Salah,

6 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Benar.
e Salah.
f Salah.
g Benar.
h Benar.

Benar.

i Benar.
k Salah.
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15 a 1) Perkataan Pengetahuan.
b 1) Perkataan hikmat.
c 1) Perkataan pengetahuan.
d 1) Perkataan pengetahuan.
e 2) Perkataan hikmat.

7 J.rwaban saudara.

16 a Perkataan hikmat.
b Membedakan antara roh.
c Perkataan pengetahuan.
d Membedakan antara roh.

8 a 3) Buah Roh.
b 4) Iman biasa.
c 1) Iman keselamatan.
d 2) Karunia iman.
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