
Buah Roh

Tetapi buah Roh ialah: kasih. sukacita, damai sejahtera, kes aba 'an,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguas aan
diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

Galatia 5:2>23

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak
memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang ti Jak
"opan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. la tidak pemarah
Jan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita
s.arena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. la menutupi se! ala
-esuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sa bar
rnenanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan; nubuat akan
l-erakhir: bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyaj .

I Korintus 13: 4-8

Tuhan Yesus naik ke surga sekitar 2000 tahun yang lalu. Para pengikut-
Nya telah mengangkat Dia sebagai contoh untuk setiap orang Krisn -n sejati.
Beberapa orang dengan kuasa Roh Kudus telah mengembangkan kepi ibadian-
nya sehingga menyerupai Dia dengan sedemikian sampai mengingatk 10 orang
akan Dia. Ketika pemenang jiwa telah bersaksi tentang Dia, pendt ngarnya
mengatakan, "0 ya, aku kenal dia, ia tetanggaku." Atau, "Ya, aku kenal dia,
ia bekerja di sampingku di kantor." Bahkan dari rimba yang lebat pun telah
datang jawaban, "Ya, ya, kita mengenalnya, ia sering mengunjungi kita dan
mence: itakan tentang Tuhan pada kita." Mereka sedang membicarakan orang-
orang vang telah mengizinkan Roh Kudus menghasilkan sifat-sifat Kristus di
dalam mereka.

Sudah selayaknya bahwa dalam pasal terakhir ini kita pertimbangkan tiri pem-
bawaan pengikut Yesus yang sejati, dan bagaimana ciri-ciri ini diperkem bangkan
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di dalam diri orang percaya oleh Roh Kudus yang mendiaminya. Rasul Paulus
menyebutnya buah Roh. Semuanya dapat diringkas di dalam satu kata: kasih.
Ini semua adalah sifat-sifat Allah yang dihasilkan di dalam kehidupan orang
percaya oleh Roh Kudus. Saya suka menyebut buah Roh ini penyataan-
penyataan sifat Kristiani. Selidikilah diri saudara sendiri ketika mempelajari
pelajaran ini. Dapatkah orang lain melihat Yesus dalam diri saudara?

ikhtisar pasal

Buah Diperlukan
Buah Dipelajari
Buah Diganjari

tujuan pasal

Setelah menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan arti istilah buah Roh berdasarkan I Korintus 13 dan Galatia
5:22-23 .

• Menyebutkan mengapa buah Roh diperlukan untuk perkataan. pelayanan.
dan pengorbanan yang efektif.
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• Mengevaluasi watak Kristen saudara dan menentukan apakah yang diper-
luk an untuk kedewasaan Kristen .

• Menanti-nantikan dengan keinginan pahala kekal karena mengizinkan Roh
Kudus memperkembangkan sifat Kristus dalam diri saudara.

kegiatan belajar

1. Pel" larilah pasal ini seperti yang saudara lakukan dengan pasal-pasal
sebelumnya. Carilah dan bacalah semua ayat yang diberikan, dan j iwablah
sem lia pertanyaan dalam uraian pasal. Berilah perhatian khusus p ida per-
tany aan nomor 10 di bagian soal-soal untuk menguji diri.

2. Seb.rgai latar belakang pasal ini bacalah Yohanes 15, I Korintus 13; Galatia
5 dan II Petrus 1:5-11.

3. Ker akanlah soal-soal untuk menguji diri dan cocokkanlah jawaban .audara.

uraian pasal

BUAH DIPERLUKAN

Tujuan I. Memilih pernyataan yang benar yang menerangkan menga Dabuah
Roh diperlukan di dalam kehidupan orang Kristen.

KI tika saudara mempelajari pasal9, apakah saudara berpikir mengapa rasul
Paulus menulis tentang karunia-karunia Roh di pasal12 dan 14 di kitab I Korin-
tus, dal} menyela pembicaraannya dengan pasal13? Saudara akan mer emukan
jawabannya dengan kembali ke pasal13. Bacalah tiga ayat pertama. Sekarang
hitung ah kata ganti orang yang saudara temui di tiga ayat itu. Dala m terje-
mahan yang saya gunakan, kata ganti "aku" muncul delapan kali!

Aoakah yang Paulus coba beritahukan kepada kita? Pasti di sini i i sedang
menyo-oti dirinya sebagai manusia. Ia mengatakan, "Ambillah segala sesuatu
yang Illah aku katakan dan perbuat, lalu yang tinggal hanyalah aku. berdiri
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sendirian. Pada saat itu, apa yang aku jadi adalah jauh lebih penting daripada
apa yang telah aku katakan atau perbuat."

Seperti yang kita lihat di pasal 9, Roh Kudus datang untuk menolong kita
berbuat bagi Tuhan. Tetapi lebih penting bagi saya sebagai manusia, Ia
menolong saya menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bekerja untuk Allah sangat
menguntungkan orang lain. Menjadi serupa dengan Tuhan sangat mengun-
tungkan saya. Kedua-duanya menyenangkan Allah, tetapi berbuat tanpa men-
jadi adalah sia-sia dan tidak berarti.

Marilah kita meneliti dengan lebih cermat apa yang dikatakan rasul Paulus
tentang pentingnya buah Roh, atau watak orang Kristen. Di dalam melakukan
hal ini, kita akan mengganti kata kasih, yang digunakannya, dengan istilah
watak Kristen.

Dalam Perkataan

Tujuan 2. Mengenali apa artinya memiliki watak Kristen yang benar untuk
menyokong kesaksian saudara.

Jika saya berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat tetapi tidak
memiliki watak Kristen yang benar untuk menyokong kesaksian saya, maka
pembicaraan saya itu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang
gemerincing di kuil orang kafir. Kesaksian saya menyebabkan orang-orang
datang ke rumah Allah untuk mencari Tuhan. Tetapi jika sifat-Nya tidak nam-
pak di dalam saya, mereka akan pergi dengan kecewa. Kesaksian saya tidak
lebih baik dari gong dan canang yang memanggil orang-orang ke kuil berhala
yang kosong. Watak saya tidak sesuai dengan kesaksian saya.

Roh Kudus telah datang ke dalam bait tubuh saudara dan ingin mengha-
silkan buah Roh di sana. Kemudian ketika saudara bersaksi tentang apa yang
dapat dilakukan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang telah menerima
Dia, saudara akan menjadi contoh yang hidup dari kesaksianmu. Orang akan
mengatakan, "Ya, saya mengetahui seperti apakah Allah itu. Ia seperti kamu."

1 Apakah artinya memiliki watak Kristen yang benar untuk menyokong kesak-
sian saudara? (Pilihlah satu jawaban.)
a) Ini berarti saudara mempunyai pesan yang kuat yang akan menarik orang

kepada Kristus tanpa mempedulikan bagaimana kehidupan saudara.
b) Ini berarti bahwa saudara memperlihatkan kasih Kristus setiap waktu, dan

orang tertarik pada Kristus karena apa yang saudara jadi maupun apa yang
saudara katakan.
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Dalam Pelayanan

Tujuan 3. Menyempurnakan pernyataan yang meringkas pentingnya dal men-
jadi maupun hal berbuat.

Jik a aku memiliki karunia nubuat, yang merupakan karunia ucaj an yang
terbesai - dan jika aku dapat mengerti semua rahasia dan semua pengetahuan,
yang a kan menjadi karunia penyataan yang tertinggi - dan jika aku Inerniliki
iman y mg dapat memindahkan gunung, yang merupakan karunia ku: .sa yang
tertingj. i - tetapi tidak memiliki watak Kristen, aku, diriku, tidak l erguna.

Di sini rasul Paulus tidak hendak meremehkan arti karunia-kan nia. Ini
semua .idalah karunia-karunia Roh Kudus. Semua ini adalah penyat aan ter-
tinggi dari pikiran dan kuasa Allah yang dapat dilakukan manusia. Se muanya
sangat hermanfaat untuk kebutuhan manusia. Anggota jemaat akan di ,angun.
Hikmai dan pengetahuan adikodrati akan disampaikan. Gunung-gunung akan
dipindahkan, Allah akan dimuliakan, dan aku mungkin dapat dihargai sebagai
hamba Allah yang berkarunia: Tetapi jika aku tidak memiliki bua I watak
Kristen aku berdiri hampa di hadapan Tuhan.

Yt~US menegaskan hal ini ketika Ia mengatakan, "Dari buahnyalah kamu
akan mengenal mereka" (Matius 7: 16). Kemujdian Ia menambahkan "Pada
hari tel akhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bi kankah
kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan
rnengad akan banyak mujizat demi nama-M u juga? Pada waktu itulah Aku akan
berteru- terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu!
Enyahlah daripada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" (Matius i :22-23).

Melayani Allah, sebagai bagian dari ibadah, adalah pelayanan yang ter-
tinggi vang dapat dilakukan seorang bagi Allah. Akan tetapi, ketika hamba
Kristen itu berdiri di depan Tuannya, ia akan dinilai menurut apa yan ~ia jadi
dan diganjari sesuai dengan apa yang dilakukannya (Matius 24:45-51).

Ada alasan untuk hal ini. Roh Kudus sedang menyiapkan pemimpin-
pemimun untuk kerajaan Kristus yang akan datang. Karena mereka akan
memer ntah bersama Kristus, mereka harus serupa dengan-Nya. Kec udukan
akan dll entukan atas dasar keserupaan dengan Kristus dan bukannya kelakuan
sendiri Kristus akan memerintah dengan tongkat besi dalam k -adilan,
kebena an, dan kasih yang sempurna. Demikianlah, Ia akan mencari pel nimpin-
pemim iin dengan motivasi Kristen yang murni dan sikap-sikap yan] serupa
dengan Kristus (lihat Wahyu 2:26-27).
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Jabatan politik kadang-kadang diperoleh atas dasar prestasi yang disom-
bongkan dan janji-janji untuk masa depan, daripada atas dasar watak yang
saleh, Di dalam kerajaan Kristus, keadaan saudara lebih berarti daripada apa
yang telah saudara lakukan. Inilah pesan dari I Korintus 13.

Ini menjadikan setiap orang percaya setara. Anggota jemaat mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi serupa dengan Yesus sama seperti pemim-
pin gereja yang tertinggi. Kedua-duanya memiliki Roh Kudus yang sama di
dalam bait tubuh mereka, dan Ia berusaha untuk menghasilkan buah Roh di
dalam diri mereka.

2 Isilah tempat yang kosong untuk melengkapi pernyataan berikut ini:

a Pertama Korintus 13 mengatakan bahwa apa yang kita adalah

lebih penting daripada apa yang kita .

b Mereka yang ingin memerintah bersama-sama dengan Kristus harus ..

c Yesus mengatakan kita akan dikenal dari kita. Ini

berarti bahwa kita akan memperlihatkan siapa kita dengan kita.

Dalam Pengorbanan

Tujuan 4. Menerangkan hubungan antara pengorbanan dan menunjukkan
watak Kristen, berdasarkan I Korintus 13:3.

Jika aku membagi-bagikan milikku kepada orang-orang miskin, dan
bahkan jika aku mengorbankan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak
memiliki watak Kristen, aku tidak berguna.

Allah mengasihi orang miskin. Melalui tulisan rasul Yakobus, Ia meng-
ingatkan bahwa pada hari-hari akhir nanti orang kaya akan menangis dan
meratap. Mengapa? Sebab cara mereka menindas kaum buruh yang miskin,
yang tidak diberi upah yang mereka patut peroleh (Yakobus 5: 1-4). Allah senang
bila kekayaan dibagikan kepada mereka yang kekurangan. Memberi kepada
orang miskin adalah lebih dekat dengan penyataan watak Kristen daripada ber-
bicara untuk Tuhan, atau melaksanakan karunia-karunia yang lain, namun tidak
sebanding dengan patokan buah Roh. Apa yang saudara berikan sesungguhnya
berguna bagi orang-orang miskin, walaupun cuma sementara. Tetapi motivasi
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saudara untuk memberi harus datang dari sifat Kristus dalam diri saudara, jika
hendak berarti sesuatu ketika saudara berdiri di hadapan-Nya.

Ketika Paulus berbicara mengenai menyerahkan tubuhnya untu« dibakar
(I Ko! intus 13:3) kita tidak tahu apakah ia bicara tentang mati syahid atau ten-
tang pengorbanan diri demi agama, suatu hal yang umum pada zarnar itu. Apa
pun penyebabnya, pada hakekatnya ia mengatakan, "Meskipun ak J menye-
rahkan diriku pada kematian yang paling dahsyat yang mungkin menunjuk-
kan pengabdianku pada agama, jika aku tidak mempunyai buah Roh, watak
Kristen, ini tidak akan menguntungkan aku. "

3 Patokan apakah yang dipakai untuk buah Roh?

4 Bilamanakah hal memberi pada kaum miskin, atau pengorbanan diri, dapat
diterima dan menyenangkan Allah?

5 Menurut saudara, mengapa rasul Paulus memakai contoh tubuh seseorang
yang dibakar untuk menekankan pentingnya memiliki buah Roh?

6 Lir.gkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR yang menerangkan
meng.ipa buah Roh diperlukan dalam kehidupan orang Kristen.
a Ra-ul Paulus menyatakan bahwa apa yang saya jadi lebih penting daripada

apa yang saya katakan atau perbuat.
b Ber bahasa roh mempunyai nilai yang kecil atau tidak sama sekali b la diban-

dingkan dengan buah Roh.
c Jika saya tidak memiliki sifat Kristus, apa pun yang saya laku] an tidak

ber arti.
d Orang-orang akan lebih tertarik pada Kristus dengan apa yang saye katakan

dart pada apa yang saya jadi.
e Saya dapat memiliki semua karunia Roh dan tetap tidak berarti
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f Jika saya tidak ingin berdiri hampa di hadapan Allah, saya harus memiliki
buah Roh.

g Yesus mengatakan kita akan mengenali para murid-Nya dengan karunia-
karunia mereka.

h Kedudukan kita yang mendatang dalam kerajaan Allah akan didasarkan pada
keserupaan kita dengan Kristus.

BUAH DIPELAJARI

Definisi

Tujuan 5. Mengenali kata-kata yang menegaskan apakah kasih itu dan apa
yang dilakukannya.

Tak sangsi lagi, watak Kristen itu penting. Tetapi apakah itu dan bagaimana
saya mengetahui bahwa saya memilikinya? Ayat-ayat yang memulai pasal ini
adalah jawabannya. Di dalam ayat-ayat itu kita menjumpai bermacam-macam
aspek watak Kristen, atau buah Roh. Ketika saudara mempelajarinya, tanyalah
diri saudara sendiri apakah saudara memiliki sifat-sifat Kristus ini.

7 Tulislah sembilan buah Roh yang disebut di Galatia 5:22-23.

Watak Kristen yang sejati mengungkapkan dirinya dalam buah Roh, yang
diringkas dalam kata kasih. Dari kasih timbul semua sifat lain Allah yang dikem-
bangkan di dalam diri orang percaya oleh Roh Kudus yang mendiaminya. Itulah
sebabnya I Korintus 13:4-8 dapat disebut patokan Allah untuk mengukur orang
Kristen sejati.

Kata kasih di dalam ayat ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani agape.
Inilah kasih yang keluar langsung dari Tuhan, "Karena kasih Allah telah
dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada
kita" (Roma 5:5). Kasih ini begitu dalam sehingga menyebabkan Allah
memberikan Anak-Nya yang tunggal sebagai korban karena dosa kita (Yohanes
3:16). Inilah kasih Yesus untuk kita, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus,
yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kita pun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita!" (I Yohanes 3:16; juga
lihat Yohanes 15:12-13).
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K,I 'ni memberi sajak yang digubah oleh seorang sarjana teologi, A T. Pier-
son, ) ,Ing berbicara tentang kasih dan buah Roh:

Sukecite adalah kasih yang bergembira,
Damai sejahtera adalah kasih dalam perhentian yang percaya,
Keseberen adalah kasih yang dicobai,
«emorehen adalah kasih dalam masyarakat,
,'~ebaikan adalah kasih yang bertindak,
Kesetieen adalah kasih yang bertahan,
«elemebtembuten adalah kasih dalam latihan,
Penguasaan diri adalah kasih yang terdisiplin.

Jika saudara memiliki kasih seperti ini, yang merupakan watak Krisi en yang
benar, -audara akan menjadi sabar (lihat I Korintus 13:4··7). Apa pun YaJ g harus
ditahan, saudara tidak akan jadi marah dan mengatakan atau melakuI an hal-
hal yanu kemudian akan saudara sesalkan.

Sa idara akan menjadi ramah pada mereka yang menyakiti saut ara.

Sa .dara tidak akan iri pada kedudukan atau milik orang lain, teta pi akan
puas dcngan persediaan Allah bagi saudara.

Sa .dara tidak akan menyombongkan prestasi sendiri, tetapi aka 1 mem-
biarkar orang lain memuji saudara, dan kemudian saudara akan mem uliakan
Allah.

Sa Jara tidak akan menjadi sombong, sebab saudara tahu bahw: semua
yang S{ idara miliki adalah karunia dari Tuhan, dan apa pun yang , audara
lakuka: telah dilakukan oleh kekuatan-Nya.

Saudara tidak akan bersikap kasar. Orang Kristen yang sejati men ~hargai
setiap urang tanpa menghiraukan kedudukan atau status kehidupanr va.

Sai.dara tidak akan egois, tetapi akan memikirkan Tuhan terlebih IIulu dan
orang Ilin sebelum dirimu sendiri.

Sa, .dara tidak akan mudah tersinggung atau marah, tetapi akan b -rusaha
bersika 1 menyenangkan.

Sai .dara tidak akan mengingat hal-hal salah yang orang lain l ikukan
terhada» diri saudara tetapi akan selalu dengan cepat mengampum.

Sa I dara tidak akan senang dengan setiap jenis kejahatan, tetapi aka I meng-
ingat h .gaimana Kristus bersedia menderita karenanya.
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Saudara akan bergembira dalam kebenaran.

Saudara akan selalu melindungi apa yang benar.

Saudara akan selalu bersandar dan percaya pada apa yang benar.

Saudara akan selalu berharap pada apa yang Tuhan janjikan.

Saudara akan selalu bertekun, dalam keadaan bagaimanapun sarnpai iman
terwujud -- sampai apa yang saudara harapkan itu menjadi kenyataan.

8 Lingkarilah nomor di muka definisi-definisi yang menyatakan apakah kasih
itu dan apa yang dilakukannya.
a) Penguasaan diri
b) Memikirkan diri sendiri
c) Pengorbanan diri
d) Lemah lembut
e) Rendah hati
f) Kasar
g) Sabar
h) Selalu gembira

i) Damai
j) Iri hati
k) Mudah marah
I) Bertekun
m) Melindungi kebenaran
n) Sombong
0) Berharap
p) Baik

Penerapan

Tujuan 6. Menerapkan buah Roh sebagaimana terwujud dalam kehidupan
Kristus dan bagaimana hal ini dinyatakan dalam kehidupan saudara.

Saya dapat mendengar saudara berkata, "Siapakah yang dapat hidup
memenuhi patokan seperti itu?" Sebenarnya, hanyalah satu orang yang sudah
berhasil. Namanya Yesus. Saudara dapat menulis nama-Nya di muka setiap
ciri pembawaan, dan itu betul-betul cocok! Yesus tidak minta sesuatu pun dari
kita yang tidak dikerjakan-Nya sendiri, dan Ia melakukannya dalam kuasa Roh
Kudus yang sama yang tinggal di dalam kita.

Kristus adalah teladan kita. Tidaklah mungkin untuk meniru atau men-
contoh Dia dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengizinkan diri kita diben-
tuk dalam gambar-Nya oleh Roh Kudus. Kita mengambil bagian dalam sifat
ilahi-Nya (II Petrus 1:4, TL). Sampai tingkat mana kita mengambil bagian akan
menentukan berapa dekatnya kita datang pada ukuran manusia sempurna di
dalam Kristus.
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9 DI "ini ada beberapa contoh dari sifat ilahi Kristus yang dinyatak: ln dalam
kehidupan-Nya di bumi. Cocokkanlah ayat Alkitab (di kiri) dengan tuah Roh
yang diterangkan (di kanan). Bacalah setiap ayat dengan teliti.

a Yohanes 14:27 1) Kasih
2) Sukacita
3) Damai
4) Kesabaran
5) Kemurahan
6) Kebaikan
7) Kesetiaan
8) Kelemahlembutan
9) Penguasaan diri

b Yesaya 53:7

c Ibrani 4: 15

d II Petrus 3:9

elukas 22:42

f I Yohanes 3: 16

g Matius 4:1-11

h Yesaya 53:8-9

Yohanes 8:3-11

.... j Ibrani 12:2

k Kisah Para Rasul 10:38

Matius 18:21-22

Sekarang marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Kebanyakan ki ta sedikit
seperti salah seorang pelajar yang mengikuti sekolah Alkitab kami. R idy tidak
suka II iian. Ia akan mengeluh dan mengomel dan jarang menjawab se mua per-
tanya.in. Suatu ujian ditinggalkannya kosong semuanya, dan menulis Ji bagian
bawal kertas ujian itu, "Kristus adalah jawabannya." Tetapi gurui va sang-
gup IrI cnghadapi keadaan itu. Ia menulis pada kertas itu, "Kristus 100, {udy 0."

I-Ial ini mungkin menggelikan, tetapi hal ini menggambarkan sesuatu ten-
tang hari ujian terakhir kita. Saya tahu sifat Kristus bernilai 100, te api saya
benar benar ingin nilai saya lebih baik dari nilai Rudy, kamu jug. bukan?

Paulus mengatakan bahwa kita akan dihakimi melalui Kristus, der gan Injil-
Nya (Roma 2: 16). Mungkin I Korintus 13 akan menjadi ayat Alkitab yang akan
digun ikan pada kursi pengadilan Kristus sebagai dasar untuk memili 1 mereka
yang ,I kan memegang kedudukan yang bertanggung jawab di dalam .erajaan-



BUAH ROH 245

Nya yang akan datang. Definisi buah Roh ini yang Paulus berikan pada kita
dapat menjadi ujian pribadi yang dapat kita pelajari sesering kita inginkan un-
tuk mempersiapkan diri bagi ujian akhir kita.

Semua yang Allah inginkan di dalam watak orang Kristen diberikan di
bagian-bagian Alkitab yang telah kita pelajari sebagai buah Roh. Semuanya
itu adalah sifat-sifat Allah, ciri pembawaan-Nya. Saudara sendiri tidak dapat
menghasilkan buah itu - saudara harus mengizinkannya tumbuh dari hubungan
pribadi saudara dengan Roh Kudus. la akan menghasilkan buah ini di dalam
saudara.

10 Dalam buku catatan saudara, buatlah bagan yang sama dengan contoh yang
diberikan di bawah ini, dan daftarkan semua buah Roh yang terdapat di Galatia
5:22-23 dan I Korintus 13. Tandailah kemajuan saudara dalam mengembangkan
setiap buah roh. Mintalah Roh Kudus untuk menghasilkan setiap buah di dalam
diri saudara agar menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimanakah keadaan
saudara dibanding dengannya?

Aku dapat melihat buah ini di dalam hidupku:

BUAH
tidak pernah jarang kadang-kadang seringkali biasanya selalu

0 20 40 60 80 100

Kasih
Sukacita
Damai dan
lain-lain ------- ------L...-- -

BUAH DlGANJARI

Tujuan 7. Menyebutkan tiga ganjaran yang dihasilkan buah, dan memberikan
ayat yang mendukung setiap ganjaran itu.

Dahulu saya remaja, tetapi sekarang saya seorang kakek. Percayalah, ada
banyak hal yang telah dipelajari dari pengalaman antara kedua masa itu.
Beberapa pengalaman menyenangkan dan beberapa tidak menyenangkan, tetapi
semuanya diperlukan.

"Perlu untuk apa?" kamu mungkin bertanya. Yah, jika hal-hal itu hanya
diperlukan untuk hidup ini, sampai waktu saya belajar semuanya, kehidupan
akan berlalu! Tidak, Roh Kudus menyiapkan saya untuk sesuatu yang lebih
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besar d.ilam masa depan yang dekat ini - sesuatu yang lebih besar yang bahkan
dapat s aya bayangkan! Buah Roh, watak Kristen saya, sedang ber ken bang di
dalam .iiri saya oleh Roh Kudus untuk tempat saya di dalam kekek tlan!

Marilah kita melihat enam ayat terakhir di I Korintus 13 dan r iernper-
hatikan beberapa dari keuntungan-keuntungan yang kekal ini.

Tidak rerbatas Waktunya

W.uak Kristen adalah bagian satu-satunya dari kekekalan yan ~ dapat
saudar.i miliki sekarang. Segala sesuatunya berlalu, "Nubuat akan b -rakhir:
bahasa roh akan berhenti; pengetahuan akan lenyap" (ayat 8).

Nubuat tidak akan dibutuhkan lagi bila kita melihat Yesus, karenanya ini
akan berakhir. Nubuat hanya menjadi kenangan .setelah terpenuhi.

Bahasa roh, baik yang diketahui maupun tidak, akan dihentikan b la suatu
jenis k( .munikasi yang jauh lebih unggul menjadi mungkin melalui Rol Tidak
akan aja rintangan bahasa lagi. -

Pe ngetahuan terbatas yang kita miliki akan berlalu, sebab nubuat bahasa
roh, da il pengetahuan yang sekarang ini paling-paling hanya sebagian ~aja dari
ungkapan Allah untuk kehidupan dewasa ini. Hanya keadaan per kerr bangan
watak I', Ita sebagaimana adanya pada akhir hidup ini akan tetap. Kas h tidak
berkesudahan - akan tinggal tetap. Watak Kristen adalah abadi (II orintus
13:8,131,

11 (Pil.hlah jawaban yang terbaik.) Alasan kita tidak membutuhkan bahasa
roh, nu buat, dan pengetahuan yang terbatas dalam kerajaan Kristus ya! 19 kekal
adalah
a) bila kita dalam kehadiran-Nya kita tidak membutuhkan lagi UlI) .kapan-

ung] apan yang tidak sempurna ini, sebab kita akan melihat Dia dan IT engenal
Dia dalarn keadaan-Nya yang sebenarnya.

b) kita ridak akan membutuhkan komunikasi di dalam kerajaan-Nya.
c) bila kita memerintah dengan-Nya kita tidak lagi membutuhkan ku: sa Roh

Kud rs bekerja di dalam kita.

Membawa Kedewasaan

Kita memulai kehidupan kita di dalam Roh dengan kelahiran baru seperti
yang telah kita pelajari pada awal pelajaran ini. Kemudian sewal tu kita
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dipelihara dalam Firman di bawah pengawasan Roh Kudus, kita bertumbuh
melalui pendidikan dan pengalaman.

Kita semua adalah anak-anak Allah dalam berbagai tingkatan kedewasaan
rohani setelah kita mengalami kelahiran baru. Akan tetapi, lamanya kita men-
jadi Kristen tidak banyak mempengaruhi keadaan kedewasaan Kristiani kita.

Roh Kudus dapat menghasilkan buah watak Kristen dalam kehidupan kita
hanya kalau kita bekerja sama dengan-Nya. Beberapa orang percaya yang
dipenuhi Roh menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk belajar pela-
jaran yang sedikit. Bahasa roh, nubuat, dan bahkan pengetahuan menolong,
dan semuanya itu adalah karunia yang istimewa dari Roh Kudus, tetapi
kehadirannya di dalam hidup kita tidak selalu menunjukkan kedewasaan Kris-
tiani kita. Ukuran kedewasaan dalam Allah, seperti yang telah kita lihat, tergan-
tung pada bagaimana baiknya kita telah membiarkan Roh Kudus menghasilkan
sifat-sifat Yesus di dalam hidup kita.

12 Bacalah Yohanes 15:1-5. Inilah perkataan Yesus. Syarat apakah yang Ia
berikan kepada saudara untuk menghasilkan buah?

Tinggal dalam Kristus melibatkan kesatuan dengan-Nya (ayat 1-2);pember-
sihan atau pemangkasan (disiplin) oleh Allah Bapa (ayat 2); menghasilkan buah
(ayat 5). Inilah syarat-syarat untuk berbuah.

KESATUAN PEMANGKASAN MENGHASILKAN BUAH

13 Di dalam II Petrus 1:5-8 kita menemukan proses untuk mengolah buah Roh.
Lengkapilah bagan di bawah ini dengan mendaftarkan kemajuan yang ditekan-
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kan Petrus untuk kita ikuti dalam memper kembangkan kedewasaan Kristen.
Perhai ikanlah di mana semuanya berakhir.

r--------"----._- ~ "'\

r--"---r-------l[ - I

Petrus melanjutkan dengan berkata, "Sebab apabila semuany l itu ada
padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan
berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi
barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena
ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan" (II Petrus 1:8-9).

Membawa Kesempurnaan

Apabila akhirnya kita berdiri di hadapan Yesus, teladan kita, kita akan
mengetahui seperti apakah seharusnya orang Kristen yang berkembang penuh.
Seperti yang dikatakan oleh rasul Paulus, "Karena sekarang kita melihat dalam
cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan meli rat muka
dengan muka (I Korintus 13:12). Sekarang seakan-akan kita melihat di dalam
cermin yang kabur, tetapi kemudian kita akan melihat diri kita seperti yang
Tuhan lihat. Sekarang kita mempunyai iman untuk menolong Ilita, dan
pengharapan untuk mendorong kita, tetapi ini tidaklah abadi. Kedua nya akan
menjadi nyata ketika kita melihat Yesus.

Satu-satunya cara untuk mengalami kesempurnaan ganjaran lita ialah
menghasilkan buah Roh di dalam hidup kita. Seperti Petrus mengingat kan kita,
"Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah ter sandung.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk r iemasuki
kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus"
(11Petrus 1:10-11).

14 Sebutkanlah tiga ganjaran hal menghasilkan buah dan berilah ayaIAlkitab
untuk menguatkannya.
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soal-soal untuk menguji diri

PILIHAN GANDA. Lingkarilah jawaban yang paling sesuai untuk setiap
pertanyaan.

1 Istilah buah Roh menunjuk kepada
a) karunia-karunia Roh.
b) nubuat dan pengorbanan.
c) keserupaan dengan Kristus.

2 Sifat-sifat buah Roh diperkembangkan dalam diri orang percaya oleh
a) Roh Kudus.
b) pendidikan dan pengalaman.
c) usahanya sendiri untuk menjadi serupa dengan Yesus.

3 Bagian orang percaya dalam mengembangkan watak Kristen ialah
a) berusaha meniru atau mencontoh Kristus.
b) hidup menurut hukum.
c) membiarkan Roh Kudus mengembangkan buah di dalam dirinya.

4 Buah Roh, atau watak Kristen, dapat diringkas dengan kata
a) agape (kasih).
b) pelayanan.
c) iman.
d) kesaksian.

5 Yang manakah dari hal-hal ini yang terpenting untuk orang Kristen?
a) Apa yang saya katakan.
b) Apa yang saya jadi.
c) Apa yang saya lakukan.
d) Apa yang saya rasakan.

6 Saya dapat memiliki semua karunia Roh dan tetap tidak mempunyai sesuatu
pun kecuali saya juga memiliki
a) kuasa.
b) bahasa Roh.
c) ungkapan dari Tuhan.
d) kasih.
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7 Di dalarn kerajaan Allah, kedudukan orang yang memerintah dengan Kristus
akan cdasarkan pada
a) kelakuan masa lalu.
b) keinginan.
c) kese rupaan dengan Kristus.
d) perualarnan ibadah.

8 Pen -uasaan diri adalah kasih dalam
a) tindakan,
b) disiplin.
c) pen. obaan.
d) masvarakat.

9 San -satunya hal yang akan tetap tinggal dalam kekekalan adalat
a) peru harapan.
b) nubuat.
c) ima <0

d) wat-lk Kristen.

10 Pn .ses mengolah buah Roh yang diberikan di II Petrus 1:5-8 m ilai dan
berak): r dengan dua kata yang mana?
a) Iman - penguasaan diri
b) Keb.nkan - kesalehan
c) Iman - kasih
d) Ka' h - ketekunan

Ji] ilau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus SLTat-
me -iyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, jangan lupa
me ngerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan Catatan S swa
itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terd ipat
pa.Ia halaman terakhir Catatan Siswa.

Sd arang saudara telah menyelesaikan pelajaran ini. Doa kami j, dah
ba .wa saudara telah mempunyai suatu hubungan pribadi yang I, .bih
inc ah dengan Roh Kudus sebagai hasil dari pelajaran ini. Sesunggul nya
Ia .dalah Sahabat yang praktis, perkasa dan pribadi. Untuk pelajaran
sel mjutnya, kami menganjurkan pelajaran LKTI dalam sen ini.
Kehidupan Berlimpah-limpah: Suatu Pelajaran tentang Watak Eris-
tiani yang menjadi pelajaran lebih luas tentang buah Roh. Tt han
nu mberkati saudara sementara saudara belajar!
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 Saudara seharusnya melingkari semua huruf kecuali b), f), j), k), dan n).

1 b) Ini berarti bahwa saudara memperlihatkan kasih Kristus setiap waktu,
dan orang tertarik pada Kristus karena keadaan saudara maupun apa
yang saudara katakan .

• 9 Inilah hasil saya mencocokkannya:
a 3) Damai e 7) Kesetiaan
b 8) Kelemahlembutan f I) Kasih
c 9) Penguasaan diri g 9) Penguasaan diri
d 2) Sukacita h 6) Kebaikan

1 5) Kemurahan
j 2) Sukacita
k 6) Kebaikan
I 4) Kesabaran

2 a jadi, lakukan.
b menjadi serupa dengan Kristus.
c buah, watak Kristen.

10 Jawaban saudara.

3 Kasih, atau watak Kristen.

11 a) bila kita dalam kehadiran-Nya kita tidak membutuhkan lagi ungkapan-
ungkapan yang tidak sempurna ini, sebab kita akan melihat Dia dan
mengenal Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.

4 Ketika hal itu dilakukan dengan macam kasih yang Kristus miliki untuk kita.

12 Supaya dapat menghasilkan buah, saudara harus tinggal tetap di dalam Dia.

S Jawaban saudara. Saya akan mengatakan ia ingin menekankan pada kita
bahwa menyatakan kasih seperti yang dinyatakan oleh Kristus adalah satu-
satunya cara yang akan berarti di dalam kekekalan. Ia menggunakan
pengorbanan diri sebagai tindakan paling hebat yang dapat dilakukan
seorang, untuk memperlihatkan bahwa apa yang kita jadi adalah lebih
penting.

13 KASIH
PERSAUDA RAAN

KESALEHAN
KETEKUNAN KASIH

PENGUASAAN DIRI
PENGETAHUAN

KEBAJIKAN

IMAN
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6 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah.
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e Benar.
f Benar.
I Salah.
h Benar.

14 Buah Roh, atau kasih, tidak terbatas waktunya: IKorintus 13:8, 13. Mem-
ba wa kedewasaan Kristen, atau serupa dengan Kristus: II Petrus 1:8. Mem-
ba wa kesempurnaan: II Petrus 1:10-11.

7 Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kese-
tiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.




