
Karunia Perkataan Hikmat,
Karunia Perkataan Penge·
tahuan, Karunia Iman.

Dalam empat pasal terakhir, kita telah mempelajari dua kelompok per-
tama dari Karunia-karunia Rohani, (1) Karunia-karunia Pelayanan, dan
(2) Karunia-karunia Pelayanan yang Lain. Kita melihat bahwa kelompok
pertama dibenkan untuk kepemimpinan dalam Tubuh Kristus. Karena itu,
jumlah orang beriman yang menerima karunia-karunia ini agak terbatas.
Kelompok karunia yang kedua agak berbeda. Hampir setiap orang beriman
dapat memiliki sekurang-kurangnya satu dari karunia-karunia ini.

Dalam pasal ini, kita mulai belajar tentang kelompok yang terakhir -
Karunia-karunia Roh. Perhatian khusus akan diberikan kepada kenyataan
bahwa masing-masing karunia ini diberikan oleh Roh Kudus. Kita juga akan
melihat bahwa tidak satu pun dari karunia ini menjadi mungkin hanya me-
lalui kesanggupan atau bakat manusia.

Kita nanti juga akan menemukan satu hal lagi - kuasa tambahan yang
diperoleh melalui baptisan Roh dinyatakan dalam karunia-karunia Roh.
Allah menginginkan agar kuasa-Nya dinyatakan melalui setiap anak-anak-
Nya. Ia menghendaki agar kuasanya ditunjukkan melalui saudara. Semen-
tara saudara belajar tentang karunia-karunia ini, saudara akan menemukan
bahwa saudara pribadi dapat dipakai oleh Roh dalam kenyataan yang ber-
hasil dari karunia-karunia ini.
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ikhtisar pasal

Karunia Perkataan Hikmat
Definisi Karunia Perkataan Hikmat
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Perkataan Hikmat
Maksud dan Tujuan Karunia Perkataan Hikmat

Karunia Perkataan Pengetahuan
Definisi Karunia Perkataan Pengetahuan
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Perkataan Pengetahuan
Maksud dan Tujuan Karunia Perkataan Pengetahuan

Karunia Iman
Definisi Karunia Iman
Keterangan dan Ilustrasi Karunia Iman
Maksud dan Tujuan Karunia Iman

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Mengenal tiga karunia Roh.
• Menerangkan fungsi dan maksud ketiga karunia yang dipelajari.

• Memahami cara bagaimana Roh Kudus dapat memakai saudara dalam sa-
lah satu karunia atau lebih.
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kegiatan belajar

1. Bacalah 1 Korintus 12.

2. Bacalah uraian pasal. Tuliskanlah dalam buku catatan saudara, definisi
singkat masing-masing karunia dalam pasal ini.

3. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri seperti yang telah saudara laku-
kan dalam pasal-pasal yang lalu.

4. Teruskanlah menghafal 1 Korintus 13. Tuliskanlah kesembilan ayat yang
pertama dalam buku catatan saudara di luar kepala. Bila pasal ini selesai,
saudara harus dapat menghafal kesepuluh ayat yang pertama.

uraian pasal

KARUNIA PERKATAAN HIKMAT

Tujuan 1. Menerangkan istilah "karunia perkataan hikmat" dan menjelas-
kan fungsi serta maksud karunia ini.

Sekarang, kita siap untuk belajar tentang Karunia-karunia Roh. Mari-
lah kita melihat kata pengantar Paulus, mengenai pokok ini dalam 1 Korintus
12:1. "Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau, saudara-saudara,
supaya kamu mengetahui kebenarannya."

Pada waktu kita memulai pelajaran ini, kita telah melihat nilai yang pen-
ting dari pengetahuan dalam hubungannya dengan karunia-karunia rohani.
Paulus memahami betapa pentingnya pengetahuan. Keinginan Paulus yang
kuat ialah menolong orang beriman untuk bebas dari ketiadaan pengetahuan.
"Maka bukannya aku suka kamu tiada mengetahui, hai saudara-saudaraku
•.. " (I Korintus 10:1; Terjemahan Lama). Dalam surat-suratnya, lima kali
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Paulus mengatakan perkataan yang sama: Roma 1 :13; I Korintus 10:1;
12:1; II Korintus 1:8; dan I Tesalonika 4:13.

Paulus mengetahui bahwa pengetahuan yang benar dalam segala bidang
sangat perlu. Ia menyadari bahwa pengetahuan akan membuat karunia-
karunia rohani lebih bermakna dan berhasil, sesuai maksud Allah.

Orang beriman dapat memiliki karunia-karunia tanpa pengetahuan yang
cukup, seperti halnya dengan orang-orang beriman di Korintus. " ... kamu
tidak kekurangan dalam suatu kar.mia pun ... "(I Korintus 1:7). Tetapi,
karunia-karunia itu harus didasarkan atas pengetahuan yang benar, agar su-
paya bermanfaat.

Sementara kita mempelajari karunia-karunia ini, kita akan menggali
pengetahuan yang berdasarkan Alkitab dan jelas mengenai masing-masing
karunia. Kita ingin memahaminya dengan baik. Kita tidak hanya ingin
mengetahui tentang karunia-karunia ini, tetapi kita ingin melihat mereka
bekerja. Kita harus berdoa agar Roh Kudus akan membuka pikiran kita ke-
pada suatu pemahaman yang lebih dalam.

Definisi Karunia Perkataan Hikmat

cc ••• Kepada seorang dikaruniakan oleh Roh perkataan hikmat" (I Ko-
rintus 12:8, TL). Hikmat ialah penilaian yang baik berdasarkan pengetahu-
an. Jadi, perkataan hikmat ialah perkataan penilaian yang baik berdasarkan
pengetahuan. Tetapi, karunia perkataan hikmat lebih daripada itu.

Istilah perkataan merupakan kunci untuk memahami hal ini. Kata ini
berasal dari kata bahasa Yunani logos. Logos berarti "ucapan atau pemya-
taan ", Kita memahami bahwa karunia perkataan hikmat adalah suatu
ucapan atau perkataan dari Allah, karena karunia-karunia Roh semata-mata
berasal dari Roh Allah. Ini tidak hanya sekedar suatu perkataan hikmat.
Hikmat yang dibicarakan di sini datang langsung dari Allah. Itulah hikmat
Allah.

Karena itu, maka melalui karunia perkataan hikmat, Roh Kudus mem-
berikan kepada orang beriman sedikit dari hikmat Allah.

Pemyataan ''perkataan hikmat" berbicara tentang suatu bagian kecil.
Pemyataan ini juga rupanya berbicara tentang hikmat khusus untuk kebu-
tuhan khusus pula. Kita dapat mengatakan bahwa inilah sebagian kecil
hikmat Allah yang diucapkan pada saat yang tepat.
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1 Karunia perkataan hikmat ialah
a) sebagian kecil hikmat Allah yang diucapkan pada saat yang tepat.
b) karunia yang membuat seorang memiliki hikmat sejak ia menerimanya.
c) hikmat biasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus.

Keterangan dan Dustrasi Karunia Perkataan Hikmat

Kita harus mengerti bahwa karunia perkataan hikmat sepenub.nya ber-
sifat adhikodrati. Paulus mengatakan, "Kepada seorang dikaruniakan oleh
Roh perkataan hikmat" (I Korintus 12:8, TL). Seorang tidak akan men-
dapat karunia itu melalui pendidikan. Ia tidak mendapatnya karena ia
pada dasarnya bijaksana. Ia mendapat karunia itu hanya melalui Roh
Kudus.

Kita harus menanyakan beberapa pertanya-n, agar kita dapat mema- ~
hami karunia ini.

1. Kepada siapa karunia perkataan hikmat diberikan? " .. , Roh ...
memberikan karunia kepada tiap-tiap orang . . . seperti yang dikehendaki-
Nya" (I Korintus 12:11).

Dilihat dari satu segi, tiap orang beriman mempunyai potensi untuk di-
pakai dalam penyataan masing-masing karunia. Baiklah saya jelaskan, Se-
mua karunia ada di dalam Roh Kudus, Nah, jika Roh Kudus ada di dalam
seorang beriman, maka karunia-karunia-Nya juga ada di dalam orang ber-
iman tersebut. Namun, karunia atau karunia-karunia mana yang akan di-
nyatakan Roh Kudus melalui orang beriman itu, adalah keputusan Roh
itu sendiri.

Tak baik untuk berkata bahwa si anu memiliki karunia ini atau karunia
itu. Lebih baik untuk berkata bahwa Roh Kudus menyatakan karunia ini
atau karunia itu melalui orang beriman. Manusia hanya merupakan saluran,
melalui mana karunia Roh mengalir kepada Tubuh Kristus. Karunia itu
sendiri diberikan kepada Tubuh Kristus melalui orang beriman yang penuh
dengan Roh.

Suatu contoh yang berhubungan dengan karunia perkataan hikmat,
terdapat dalam Kisah Para Rasul 15:5-27 . Suatu persoalan yang sulit timbul
dalam Gereja yang Mula-mula. Persoalan ini menyangkut orang-orang
bukan-Yahudi yang baru bertobat. Untuk memecahkan persoalan ini, para
pemimpin gereja mengadakan pertemuan dengan orang beriman lain. Me-
reka bertukar pikiran. Sebagian berpendapat begini, dan yang lain berpen-
dapat begitu. Pada akhirnya, Yakobus, salah seorang pemimpin, berbicara.
Sesudah ia selesai berbicara, " ... rasul-rasul dan penatua-penatua beserta
seluruh jemaat itu mengambil keputusan. , . "(Kisah Para Rasul 15,:22).

Sekarang, perhatikanlah langkah-langkah ini:
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1. Persoalan yang sukar (ayat 5).
2. Orang-orang beriman berkumpul (ayat 6).
3. Kelompok itu bergumul untuk memecahkan persoalan (ayat 7-12).
4. Roh Kudus. melalui Yakobus. memberikan jalan keluar dari per-

soalan itu melalui karunia perkataan hikmat (ayat 13-21).
5. Karunia perkataan hikmat membawa seluruh kelompok itu kepada

keputusan (ayat 22).

Dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa perkataan hikmat diberikan
oleh Roh Kudus. Perkataan hikmat harus sampai kepada orang-orang ber-
iman. Roh Kudus ada di dalam Yakobus dan melalui dia. Roh Kudus me-
nyatakan perkataan hikmat kepada gereja. Karena itulah gereja menerima
karunia perkataan hikmat.

2 Tuliskan B di depan tiap pernyataan yang BENAR. dan S di depan tiap
pemyataan yang SALAH.

· .. a Karunia perkataan hikmat hanya sebagian saja bersifat adikodrati.

· .. b Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa seorang beriman tertentu
memiliki karunia perkataan hikmat.

· .. c Karunia perkataan hikmat adalah pemberian bagi gereja.

· .. d Karunia perkataan hikmat dapat dinyatakan melalui orang yang tidak
beriman.

3 Bacalah Kisah Para Rasul 6:1-7. Menurut saudara, ayat manakah yang
menunjuk kepada karunia perkataan hikmat? ..

2. Bagaimanakah caranya karunia perkataan hikmat bekerja? Apakah
karunia ini membutuhkan pemikiran yang sungguh-sungguh? Bagaimanakah
seorang beriman. yang diberi karunia perkataan hikmat oleh Roh Kudus.
tahu apa yang harus diberitakannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan lebih baik oleh mereka
yang berpengalaman dalam pemakaian karunia ini. Donald Gee. seorang
guru Alkitab bangsa Inggris yang berlatar belakang Pentakosta, mengatakan.

"Dalam penyataan karunia perkataan hikmat. sesuatu terlintas dalam pi-
kiran. Ada perasaan akan kehadiran ilahi (Allah); suatu kesadaran akan
ucapan yang melampaui seluruh kumpulan pengalaman manusia. Ada ke-
sadaran yang dalam bahwa hal yang tepat telah dikatakan:'
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Perkataan hikmat dapat dinyatakan secara langsung dalam hati seorang
oleh Roh Kudus. Dalam hal seperti ini, mungkin sekali ia akan memberita-
kannya kemudian kepada sidang jemaat (Efesus 1:17-19).

Paulus mengucapkan perkataan hikmat kepada orang beriman di Ko-
rintus. Tetapi sebelum diucapkannya, Roh Kudus telah menyatakannya
lebih dulu di dalam hatinya (bacalah I Korintus 2:5-15).

3. Bilamanakah karunia perkataan hikmat dinyatakan? Kita tidak
dapat mendaftarkan semua saat, di mana karunia perkataan hikmat di-
nyatakan. Sering kali, keadaanlah yang menentukan saat mana karunia itu
dibutuhkan. Juga, Roh Kudus dapat menyatakan karunia ini hanya bila-
mana seorang beriman telah siap secara rohani untuk dipakai. "Demikian-
lah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang
dianugerahkan kepada kita" (Roma 12:6). Kita akan memahami karunia
ini lebih baik dengan memperhatikan dalam keadaan-keadaan, apa karunia
ini dinyatakan dalam Gereja yang Mula-mula.

a. Pada waktu seorang berkhotbah. Kita dapat menemukan ucapan
perkataan hikmat di sana sini dalam khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul
2:16-36. Kita juga dapat melihat tanda-tandanya dalam khotbah Stefanus
di Kisah Para Rasul 7 (perhatikan juga Kisah Para Rasul6:10).

b. Pada waktu timbul persoalan dalam gereja (lihatlah kembali Kisah
Para Rasul 15).

c. Pada waktu timbul aniaya (Kisah Para Rasul 5:26-33). Perhatikan-
lah secara khusus ayat 29, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke-
pada manusia." Suatu perkataan hikmat yang berkuasa! (Lihat juga Lukas
12:12 dan 21:15.)

d. Pada waktu orang beriman mempunyai persoalan pribadi. (Kisah
Para Rasul 5:1-11).
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Alangkah besarnya nilai dan manfaat karunia perkataan hikmat!
Karunia ini pasti merupakan salah satu dari karunia-karunia yang terbesar.
Kita harus berkeinginan untuk mendapat karunia tersebut, agar kita men-
jadi pertolongan dalam gereja. Jika Roh Kudus mengizinkan karunia itu
dinyatakan melalui kita, maka kita tidak boleh berpikir, "Sekarang saya
telah memilikinya." Sebaliknya, kita harus ingat bahwa Ia memakai kita
sebagai saluran-Nya untuk memberikan karunia-karunia itu kepada Tubuh
Kristus, ialah gereja, dan dengan rendah hati kita harus memuji Dia.

4 Orang beriman menyatakan karunia perkataan hikmat dengan jalan
a) mengulangi apa yang telah mereka baca.
b) mencoba memikirkan apa yang Allah kehendaki mereka katakan.
c) Roh Kudus memberikan mereka perkataan yang harus mereka beritakan.

5 Tempatkan S di depan tiap pernyataan yang SALAH.

· .. a Karunia perkataan hikmat diberikan pada waktu karunia itu dibu-
tuhkan.

· .. b Karunia perkataan hikmat hanya digunakan untuk memberitakan
Injil.

· .. c Karunia perkataan hikmat tidak boleh langsung diucapkan kepada
seseorang.

· .. d Pada waktu orang beriman diperlakukan sewenang-wenang mereka
dapat menerima karunia perkataan hikmat.

Maksud dan Tujuan Karunia Perkataan Hikmat

Dalam mempelajari maksud karunia-karunia Roh, ada suatu peraturan
sederhana yang harus diingat - " ... Semuanya itu harus dipergunakan un-
tuk membangun" (1 Korintus 14:26). Sebab itulah dapat kita katakan bah-
wa maksud karunia perkataan hikmat ialah membangun Tubuh Kristus. Hal
ini dapat dilakukan, bilamana perkataan hikmat diucapkan kepada seorang
beriman, sekelompok kecil atau orang banyak.

Karunia ini tidak pernah diberikan oleh Roh Kudus, agar seorang ber-
iman akan merasa lebih baik atau lebih rohani dari orang beriman yang lain.
Karunia ini memberikan kesempatan kepada orang beriman untuk dipakai
oleh RohiKudus.

6 Bilamana persoalan-persoalan dalam suatu gereja diselesaikan melalui
karunia perkataan hikmat, kita katakan bahwa gereja itu telah
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KARUNIA PERKATAAN PENGETAHUAN

Tujuan 2. Menerangkan {ungsi dan maksud Karunia Perkataan Pengetahu-
an.

Tujuan 3. Menerangkan cara bagaimana seorang dapat mengetahui kalau
ia menerima Karunia Perkataan Pengetahuan.

Definisi Karunia Perkataan Pengetahuan

"Kepada yang lain, perkataan marifat (pengetahuan), menurut kuasa
Roh itu juga" (I Korintus 12:8, TL).

Pengetahuan berarti "sesuatu yang diketahui". Seperti yang telah kita
lihat pada waktu kita belajar tentang karunia perkataan hikmat, istilah
perkataan diterjemahkan dari kata bahasa Yunani logos. Logos berarti
"ucapan atau pernyataan". Jadi, berkata-kata dengan pengetah uan ialah
ucapan atau pernyataan pengetahuan. Tetapi, ucapan atau pernyataan dari
pengetahuan siapa?

Baiklah kita mengingatkan diri kita sekali lagi bahwa semua karunia
Roh berasal dari Roh, atau diberikan oleh Roh. Karunia berkata-kata de-
ngan pengetahuan diberikan oleh Roh yang sama yang juga memberikan
karunia perkataan hikmat, yaitu Roh Kudus.

Karena Roh Kudus merupakan Oknum yang ketiga dalam 'I'rinitas, maka
jalan masuk ke perbendaharaan pengetahuan Allah yang mahaluas terbuka
bagi-Nya. Ada sebuah kata Yunani yang menggambarkan ruang lingkup dan
jangkauan pengetahuan Allah. Kata itu ialah omniscient. Kata ini terbentuk
dari dua kata, yaitu omni yang berarti "semua", dan "scient" yang berarti
"mengetahui". Jika kedua kata ini digabung, maka kita mendapat kata
"omniscient", yang berarti "mengetahui semua", atau "mahatahu". Karena
itulah kita katakan Allah mahatahu. Ia mengetahui segala sesuatu.

Melalui karunia berkata-kata dengan pengetahuan Roh Kudus menyang-
gupkan orang beriman untuk menyatakan sedikit dari pengetahuan Allah
yang tidak terbatas. Dengan kata lain, Allah menyanggupkan orang ber-
iman untuk mengucapkan hal-hal yang tidak dapat diketahuinya melalui
kesanggupannya sendiri. Roh memberikan perkataan kepadanya untuk
diucapkan. Perkataan itu diketahui sebagai Karunia perkataan pengetahuan
yang diberikan kepada seorang beriman atau sekelompok orang beriman.
Ini merupakan suatu karunia bagi Tubuh Kristus, karena karunia ini adalah
untuk kepentingan Tubuh itu, walaupun perkataan itu ditujukan kepada
seorang yang tidak beriman.
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7 Karunia berkata-kata dengan pengetahuan ialah
a) karunia yang sama dengan karunia perkataan hikmat.
b) pengetahuan yang datang dari proses belajar.
c) sedikit dari pengetahuan Allah yang diberikan melalui manusia.
d) pengetahuan, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang mengu-

capkannya.

Keterangan dan Ilustrasi Karunia Perkataan Pengetahuan

Baptisan Roh Kudus menambah kuasa Allah dalam kehidupan seorang
beriman. "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke
atas kamu" (Kisah Rasul-rasul1:8). Kuasa itu dinyatakan melalui karunia-
karunia Roh. Setiap karunia Roh menunjukkan kuasa Allah. Pada hari
Pentakosta, Gereja yang Mula-mula menerima kuasa Allah. Sejak saat itu,
melalui kitab Kisah Para Rasul kuasa itu dipertunjukkan.

Sekarang kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam
karunia perkataan pengetahuan.

Orang yang Penuh dengan Roh dan Karunia Perkataan Pengetahuan

Di seluruh kitab Kisah Para Rasul kita melihat penyataan karunia ber-
kata-kata dengan pengetahuan. Saudara akan melihat bahwa dalam setiap
peristiwa orang beriman, yang mengucapkan perkataan pengetahuan, meng-
ucapkan sesuatu yang tidak mungkin diketahuinya lebih dulu, kecuali dibe-
rikan oleh Roh.

1. Bacalah Kisah Para Rasul5:1-10. Petrus mengetahui bahwa Ananias
dan Safira telah mendustai Roh Kudus. Ia juga mengetahui bahwa
secara diam-diam keduanya telah sepakat untuk berdusta.

2. Lihat Kisah Para Rasul 8: 23. Petrus mengetahui bahwa Simon mem-
punyai kedengkian dan dosa dalam hatinya.

3. Bacalah Kisah Para RasuI9:1-18. Ananias (bukan Ananias dalam Ki-
sah Para Rasul 5), oleh Roh Kudus, mengetahui beberapa hal tentang
Saulus.
Ia mengetahui di mana Saulus berada (ayat 11).
Ia mengetahui bahwa Saulus sedang berdoa (ayat 11).
Ia mengetahui bahwa Saulus telah melihat penglihatan (ayat 12).
Ia mengetahui bahwa Saulus adalah alat yang terpilih (ayat 15).
Ia mengetahui bahwa Saulus akan menderita bagi Tuhan (ayat 16).

4. Lihat Kisah Para Rasul 10:19. Petrus mengetahui bahwa ada tiga
orang yang telah datang untuk mencari dia, atas suruhan Komelius.
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5. Bacalah Kisah Para Rasul 27:13-44. Paulus mengetahui bahwa anak
buah kapal yang dilanda angin ribut akan binasa, kecuali kalau me-
reka tetap di kapal.

8 Bacalah Yohanes 4:7-19. Di ayat manakah Yesus menyatakan karunia
perkataan pengetahuan?

Orang Jahat dan Karunia Perkataan Pengetahuan

Kadang-kadang, orang jahat - seperti tukang sihir - seolah-olah mem-
punyai kuasa untuk mengetahui hal-hal tertentu secara ajaib. Apakah hal
ini berarti mereka mempunyai karunia perkataan pengetahuan? Tidak.
Memang benar bahwa mereka memperoleh pengetahuan dengan cara gaib.
Tetapi, bagaimanakah?

Kita perlu ingat bahwa di samping adanya Roh Kudus, ada pula roh-roh
jahat. Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh-roh jahat berasal dari si jahat,
yaitu Iblis.

Iblis mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang jahat de-
ngan kesanggupan mereka sendiri. Tetapi, Iblis tidaklah seperti Allah, Ia
tidak mahatahu. Ia hanya mengetahui beberapa hal.

Misalnya, ada seorang di Gadara yang dirasuk setan. Ketika Yesus men-
dekat, ia berteriak, "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah
yang Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan me-
nyiksa aku" (Lukas 8:28).

Bagaimanakah orang ini mengenali Yesus? Bagaimanakah ia mengetahui
tentang kuasa Yesus untuk menghukum dia? Ia mengetahui hal-hal ini dari
roh-roh jahat yang merasuknya. Pengetahuan ini tidak berasal dari Allah.

Bagaimanakah kita dapat yakin bahwa karunia perkataan pengetahuan
yang kita ucapkan berasal dari Roh Kudus? Perlukah kita takut bahwa apa
yang kita ucapkan mungkin berasal dari roh jahat?

Tidak. Orang beriman tidak perlu takut sama sekali. Jika kita penuh
dengan Roh Kudus, maka tidak ada tempat bagi roh-roh jahat. Mereka ti-
dak ada bagian dalam hati kita. " ... Roh yang ada di dalam kamu, lebih
besar daripada roh yang ada di dalam dunia" (I Yohanes 4:4).
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9 Tempatkan B di depan tiap pemyataan yang BENAR dan S di depan tiap
pemyataan yang SALAH.

· .. a Tukang-tukang sihir dapat memiliki karunia perkataan pengetahuan
dari Roh Kudus.

· .. b Iblis mahatahu.
· .. c Orang beriman harus sangat takut bahwa apa yang mereka ucapkan

mungkin berasal dari roh jahat.
· .. d Roh jahat lebih kuat dari Roh Kudus.
· .. e Roh Allah tidak memberikan tempat di dalam hati kita bagi roh-roh

jahat.

Roh Manusia dan Karunia Perkataan Pengetahuan

Karunia perkataan pengetahuan melampaui pikiran manusia sendiri.
Kadang-kadang, orang beriman tidak mengerti perbedaan antara keduanya.
Mereka mengkhayalkan sesuatu dalam pikiran mereka sendiri lalu percaya
bahwa itulah karunia perkataan pengetahuan. Pikiran kita dapat menipu
kita.

Teringat saya akan suatu peristiwa yang menggambarkan hal ini. Pada
suatu malam, dalam suatu kebaktian doa di suatu rumah, orang beriman
mulai merasakan keperluan akan alat musik untuk mengiringi puji-pujian.
Kebetulan sekali, alat musik yang dimaksud terdapat dalam rumah itu.
Seorang laki-laki dalam kelompok itu percaya bahwa ia menerima karunia
perkataan pengetahuan dari Tuhan. Ia segera memberitahukan nyonya
rumah itu, agar memberikan alat musik itu kepada kelompok mereka.
Ketika wanita itu mendengar hal ini, ia agak bingung. Ia memberitahukan
lelaki tersebut bahwa alat musik itu bukan miliknya sendiri, tetapi dipin-
jam. Jadi, lelaki itu telah berbicara berdasarkan pikirannya sendiri dan bu-
kannya melalui karunia perkataan pengetahuan.

Bagaimanakah dapat kita yakin bahwa kita mendapat karunia perkataan
pengetahuan? Di bawah ini ada beberapa patokan yang dapat diterapkan
dalam situasi apa pun.

1. Apakah keinginan diri sendiri mendorongku untuk berbicara?
2. Yakinkah aku bahwa aku mendapat perkataan pengetahuan dari

Roh Kudus?
3. Apakah kurasakan damai dari Allah dalam hatiku?
4. Secara pribadi, apakah aku merasa jengkel atau tidak senang dengan

seseorang atau situasi tertentu?
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Jika saudara merasa terganggu oleh jawaban terhadap salah satu perta-
nyaan di atas, maka lebih baik saudara berdoa mencari Tuhan lebih dahulu,
sebelum saudara berbicara. Seharusnya saudara merasa bebas untuk ber-
bicara, hanya apabila saudara tidak merasa terganggu terhadap jawaban atas
semua pertanyaan tadi. Saudara juga harus mengetahui bahwa orang ber-
iman yang mengucapkan karunia perkataan pengetahuan yang sejati mem-
punyai keyakinan yang sungguh dalam batin mengenai apa yang harus di-
katakannya. Pengalaman akan menolong saudara untuk mengenali peker-
jaan Roh Kudus.

10 Kita dapat mengetahui bahwa perkataan pengetahuan berasal dari Roh
Kudus, kalau
a) kita adalah pengajar yang baik.
b) kita merasakan damai Tuhan di dalam hati kita.
c) kita merasa marah terhadap seseorang.
d) kita tidak mempunyai keinginan diri sendiri dalam hubungan dengan hal

itu.

Maksud dan Tujuan Karunia Perkataan Pengetahuan

Maksud karunia perkataan hikmat dan karunia perkataan pengetahuan
sama, yaitu membangun Tubuh Kristus.

Kedua karunia ini sering bekerja sama, tetapi karunia perkataan penge-
tahuan mungkin dinyatakan lebih dulu daripada karunia berkata-kata dengan
hikmat. Melalui karunia perkataan pengetahuan, Yesus menyatakan kepada
wanita Samaria itu tentang kehidupannya yang lama. Kemudian, melalui
karunia perkataan hikmat, Ia memberikan jalan keluar terhadap persoalan
wanita itu.

11 Apakah maksud karunia perkataan pengetahuan?

KARUNIA IMAN

Tujuan 4. Menerangkan fungsi dan maksud karunia iman.

Tujuan 5. Menjelaskan bagaimana seorang dapat mengetahui bahuio ia mem-
punyai karunia iman.

Definisi Karunia Iman

"Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman" (I Korintus
12:9).
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Berbicara secara umum, iman adalah kesanggupan untuk percaya.
Jika seorang mempunyai iman, kita katakan ia percaya. Tetapi, karunia
iman adalah sesuatu yang melampaui iman biasa, yang dimiliki oleh semua
orang beriman. Karunia iman ialah iman khusus. Itulah iman yang diberi-
kan Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kita dapat mengata-
kan bahwa karunia iman adalah sebagian kecil dari iman yang sempurna dari
Allah, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seorang.

ALLAH ALLAH
•• Untuk Kebutuhan

IMAN. KARUNIAIMAN. Khusus
KepadaOr~g Beriman

Karunia iman dinyatakan oleh Roh Kudus melalui orang beriman, tetapi
tidak menjadi milik orang itu. Karunia ini diberikan kepada seorang percaya
pada waktu khusus untuk kebutuhan yang khusus pula. Karunia diberikan.
Kebutuhan dipenuhi. Maksud karunia digenapi.

12 Tuliskan B di depan tiap pernyataan yang BENAR dan S di depan tiap
pernyataan yang SALAH.

· .. a Setiap orang beriman dapat menerima karunia iman.
· .. b Orang beriman diberi iman khusus melalui karunia iman.
· .. c Setiap orang beriman yang penuh Roh mempunyai kemungkinan un-

tuk menerima karunia iman.

Keterangan dan llustrasi Karunia Iman

Iman selalu didasarkan atas pengetahuan. Ini menjelaskan mengapa kita
mungkin mempunyai iman yang kecil. Kita mempunyai iman kecil, karena
pengetahuan kita pun sedikit juga.

Allah dapat memberikan karunia iman, karena iman yang sempurna
berasal daripada-Nya. Ini mungkin, karena Ia mengetahui segala sesuatu.
Melalui karunia iman, sedikit dari iman sempurna yang berasal dari Allah
diberikan kepada orang percaya untuk memenuhi suatu kebutuhan khusus.

Bilamana karunia ini dinyatakan, biasanya terjadi tiga hal.

1. Adanya keadaan atau situasi yang mustahil bagi manusia.
2. Karunia iman diberikan.
3. Jalan keluar ditemukan.
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Kisah Petrus dan Yohanes yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa meno-
long kita melihat bagaimana karunia iman bekerja. Bacalah Kisah Para Rasul
3:1.11 dan biarlah saudara sendiri melihat hal ini. Dalam kisah ini, ketiga
hal yang tertera di atas terjadi.

l

1. Seorang lumpuh yang tidak berdaya duduk di Gerbang Indah, suatu
gerbang Bait Allah. Sepanjang hidupnya, ia lumpuh - kurang lebih 40 ta-
hun. Yang dapat ia lakukan untuk hidup hanyalah meminta sedekah. Mus-
tahil bagi manusia untuk menyembuhkannya.

2. Tiba-tiba, iman khusus timbul dalam hati Petrus. Oleh karena iman
itu - yang sebenarnya iman yang berasal dari Allah - Petrus berbicara ke-
pada orang lumpuh tersebut, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu,
berjalanlah!" (Kisah Para RasuI3:6).

3. Kita mengetahui bahwa Petrus mempunyai karunia iman, berdasar-
kan apa yang terjadi bagi orang lumpuh itu. "Seketika itu juga kuatlah kaki
dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian ke mari" (Ki.
sah Para Rasul 3:7). Persoalan orang lumpuh tersebut telah dipecahkan.

Dewasa ini, Roh Kudus ingin bekerja seperti itu. Ia ingin memberikan
orang beriman iman khusus dari Allah untuk kebutuhan-kebutuhan yang
besar dan persoalan yang sukar. Tak pelak lagi, Ia membutuhkan orang
beriman seperti Petrus yang berani bertindak, pada waktu Ia menempatkan
iman dalam hati mereka. Seringkali orang beriman takut untuk bertindak,
dan karena itu iman tidak dapat bekerja.
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Bagaimanakah saya dapat mengetahui bahwa saya mempunyai karunia
iman? Kita mengetahui hal ini dalam roh kita. Kata iman, dipandang dari
satu segi, berarti "keyakinan". Pada waktu Roh Kudus memberikan kita
sedikit iman sempurna yang berasal dari Allah, maka keyakinan yang kuat
memenuhi hati kita bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu. Orang beriman
yang menerima karunia ini tidak hanya berharap bahwa Allah akan melaku-
kan sesuatu hal, tetapi tahu bahwa Allah pasti bertindak.

13 Sempurnakanlah pemyataan-pemyataan berikut.
a Dasar bagi iman ialah ..
b Pengetahuan yang sempurna dibutuhkan untuk ..

yang sempurna.
c Orang beriman dapat berbuat hal-hal seperti yang dibuat Petrus di Ger-

bang Indah, jika mereka mempunyai ..

d Melalui karunia iman, kita mengetahui bahwa Allah akan : .

Maksud dan Tujuan Karunia Iman

Kita telah melihat bahwa karunia perkataan hikmat dan karunia perka-
taan pengetahuan mempunyai maksud yang sama. Kedua karunia itu di-
maksudkan untuk membangun Tubuh Kristus. Kita juga melihat bahwa
kedua karunia itu dapat bekerja bersama-sama untuk membangun Tubuh
itu. Karunia iman juga mempunyai maksud yang sama.

Sebelum menyebutkan nama kesembilan karunia Roh yang sekarang
sedang kita pelajari, Paulus menyatakan maksud itu dengan cara lain. "Te-
tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepenting-
an bersama" (I Korintus 12:7). Terjemahan lama mengatakan, "Tetapi ke-
nyataan Roh itu dikaruniakan kepada masing-masing, supaya mendatangkan
faedah."

Segenap Tubuh Kristus ditolong dan dibangun melalui karunia iman.
Kalaupun hanya seorang anggota yang mendapat manfaat dari penyataan
karunia iman, namun Tubuh Kristus secara menyeluruh ditolong. Bilamana
seorang anggota tertolong, maka seluruh anggota tertolong. "Karena itu
jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika satu ang-
gota dihormati, semua anggota turut bersukacita" (I Korintus 12:26).

14 Maksud karunia iman
a) agak sama dengan maksud karunia perkataan hikmat.
b) berbeda dengan maksud karunia perkataan hikmat.
c) sama dengan maksud karunia perkataan hikmat.
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soal-soal untuk menguji diri

COCOKKAN. Cocokkan setiap pernyataan di sebelah kiri dengan kata atau
pemyataan di sebelah kanan dengan jalan menuliskan nomor yang tepat
pada tempat yang telah disediakan.

... a Pengungkapan penilaian yang baik. 1) perkataan pengetahuan

... b Perkataan hikmat 2) roh-roh jahat.

... c Semua karunia Roh 3) tidak bersifat adhikodrati

... d Mengucapkan perkataan hikmat ~) perkataan hikmat dan

... e Cara mengetahui kalau saudara perkataan pengetahuan.
menerima perkataan hikmat. 5) iman yang berasal dari

'" f Hikmat umum yang dapat dimiliki Allah.
seorang 6) bersifat adhikodrati

., .g Maksud semua karunia Roh 7) mengetahui segala sesuatu

., .h Mahatahu 8) Roh Kudus di dalam sau-

· .. i Mengetahui sesuatu yang tak mung- dara
kin diketahui melalui kesanggupan 9)Petrus
diri sendiri. 10) bagian dari hikmat Allah.

... j Cara-cara untuk menyatakan 11) karunia iman
kuasa Allah

., .k Persiapan untuk pemakaian karunia-
12) Yakobus

karunia Roh 13) dipenuhi dengan Roh

·..I Bukan Roh Kudus 14) perkataan hikmat

... m Lebih berkuasa 15) bukan karunia iman

... n Sering bekerja bersama-sama 16) perasaan yang kuat bahwa
Allah sedang bekerja.

., .0 Didasarkan atas pengetahuan yang
17) membangun Tuhuh Kris-sempurna

tus
... p Keyakinan yang kuat

18) semua karunia Roh.
... q Berharap bahwa Allah akan mela-

kukan hal tertentu.
· .. r Mempunyai karunia iman
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 Ayat 17 dan 18, "Kata Yesus kepadanya: 'Tepat katamu, bahwa engkau
tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami
dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu;"

1 a) Sebagian kecil hikmat Allah yang diucapkan pada saat yang tepat.

9 a S d S
b S e B
c S

2 a S
b B
c B
d S

10 b) Kita merasakan damai Tuhan di dalam hati kita.
d) Kita tidak mempunyai keinginan diri sendiri dalam hubungan dengan

hal itu.

3 "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu, yang
terkenal baik, dan yang penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengang-
kat mereka untuk tugas itu" (ayat 3).

U membangun

4 c) Roh Kudus memberikan mereka perkataan yang harus mereka beri-
takan.

12 a B
b B
c B

5 a S
b S

c S
d B

13 a pengetahuan
biman

c karunia iman
d bertindak

6 dibangun

14 c) sama dengan maksud karunia perkataan hikmat.

7 c) sedikit dari pengetahuan Allah yang diberikan melalui saudara.
d) pengetahuan, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang mengu-

capkannya.


