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Riwayat Penulis
AL dan Joyce Gill secara internasional dikenal pembicara, penulis dan guru Alkitab. Perjalanan
Pelayanan apostolik AL sudah membawanya ke lebih dari lima puluh negara di dunia,
berkhotbah kepada orang banyak lebih dari seratus ribu orang dan untuk jutaan orang melalui
radio dan televisi.
Buku terlaris mereka dan Buku seri telah terjual lebih dari dua juta kopi di Amerika Serikat.
Tulisan-tulisan mereka, yang telah diterjemahkan ke banyak bahasa, yang digunakan di sekolahsekolah Alkitab dan seminar di seluruh dunia.
Kekuatan Hidup melalui Kebenaran Firman Allah yang membangkitkan Kehidupan orang lain
melalui Khotbah yang dinamis,Pengajaran,Tulisan dan Video serta Rekaman Tape.
Kemuliaan yang mengagumkan dari kehadiran Allah, pengalaman dalam pujian dan
penyembahan seminar sebagai orang percaya menemukan cara untuk menjadi penyembahpenyembah benar dan intim dengan Allah. Banyak yang telah menemukan dimensi baru dan
menarik dari kemenangan dan keberanian melalui ajaran-ajaran mereka pada otoritas orang
percaya.
The Gills telah melatih banyak orang percaya untuk memiliki Gambar diri yang diberikan Tuhan
Kuasa supranatural dengan kekuatan penyembuhan Allah mengalir melalui tangan mereka.
Banyak Pelajaran adikodrati alami seperti yang dirilis untuk beroperasi disembilan karunia Roh
Kudus dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan.
Baik AL dan Joyce memiliki Gelar Master Study Teologi. AL juga telah mendapatkan Gelar
Doctor dibidang Filosofi dan Gelar Teologi dari Vision Christian University. Pelayanan mereka
secara kokoh didasarkan pada Firman Allah, berpusat pada Yesus, kuat dalam iman dan
mengajar dalam kuasa Roh Kudus.
Pelayanan mereka adalah Pengungkapan Kasih Bapa. Khotbah dan Pengajaran mereka disertai
dengan urapan yang kuat, tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat kesembuhan dengan banyak
Keajaiban di bawah kuasa Allah.
Tanda-tanda kebangkitan termasuk urapan Holy Laughter, menangis di hadapan Tuhan dan
manifestasi mengagumkan kemuliaan Allah dan kekuasaan yang sedang dialami oleh banyak
orang yang menghadiri pertemuan-pertemuan mereka.

Firman untuk Guru dan siswa
Melalui study kuat dan praktis ini, orang beriman akan siap menerapkan sembilan karunia Roh
Kudus. Dari hubungan intim dengan Roh Kudus setiap orang akan menemukan sukacita dari
melangkah dengan Roh setiap hari. Semua wahyu, vokal dan hadiah kekuasaan akan jelas
dipahami dan dialami.
Kami menyarankan bahwa sebelum mengajar kursus ini anda menonton atau mendengarkan
video atau kaset audio di seri ini. Semakin Anda mendekatkan diri dengan kebenaran Firman
Allah tentang karunia-karunia Roh Kudus, Karunia ini akan membangkitkan perubahan dalam
hidup Anda. Buku seri ini kemudian akan memberikan garis besar untuk Anda gunakan saat
Anda menyampaikan kebenaran kepada orang lain dan melepaskan mereka ke Hidup dalam Roh.
Ilustrasi Kehidupan pribadi adalah wajib bagi pengajaran yang efektif. Penulis telah dihilangkan
dari pekerjaan ini sehingga guru akan memberikan ilustrasi dari pengalamannya sendiri, atau
orang lain yang siswa kenal. Ini harus selalu diingat bahwa itu adalah Roh Kudus yang telah
datang untuk mengajari kita segala sesuatu, dan bahwa ketika kita belajar atau ketika kita sedang
mengajar kita harus selalu dibawah Kuasa dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Hal ini juga penting untuk meluangkan waktu pada akhir setiap pelajaran bagi setiap orang
beriman untuk "melangkah keluar dari perahu" dan menerapkan di setiap Karunia sementara
mereka belajar. Disarankan bahwa setiap pelajaran diberi waktu singkat untuk pujian dan
penyembahan. Selanjutnya, mendorong masing-masing untuk melangkah keluar dengan iman
dan melepaskan karunia, yang baru saja dipelajari, mengalir melalui mereka. Setelah periode
memungkinkan Karunia mengalir di seluruh kelompok, disarankan bahwa Anda telah membagi
diri menjadi kelompok-kelompok kecil dengan para pemimpin yang telah diinstruksikan di
depan untuk mendorong masing-masing mengalami karunia-karunia yang diterapkan dalam
hidup mereka.
Penelitian ini sangat baik untuk study pribadi atau kelompok, sekolah Alkitab, sekolah Minggu,
dan kelompok rumah. Adalah penting bahwa baik guru dan siswa memiliki salinan manual ini di
tangan selama penelitian.
Buku-buku terbaik yang ditulis dalam, digarisbawahi, direnungkan dan dicerna. Setiap siswa
karena itu harus memiliki Buku seri mereka sendiri. Kami telah meninggalkan ruang untuk
catatan Anda dan komentar. Format ini telah dirancang dengan sistem referensi cepat untuk
meninjau dan membantu Anda dalam mencari daerah-daerah lagi. Format khusus ini
memungkinkan untuk setiap orang, setelah mereka telah mempelajari materi ini, untuk
mengajarkan isi untuk orang lain.
Paulus menulis untuk Timotius:
Dan hal-hal yang telah engkau dengar dari padaku di antara banyak saksi, lakukan ini untuk orang-orang
setia yang akan mampu mengajar orang lain juga. 2 Timotius 2:2
Kursus ini dirancang sebagai program partisipasi Alkitab praktis dalam MINDS (Ministry
Development System”Departemen Pengembangan Sistem”) format yang merupakan pendekatan
khusus dikembangkan untuk belajar diprogram. Konsep ini dirancang untuk perkalian dalam
kehidupan, pelayanan dan pengajaran masa depan siswa. Mantan siswa, dengan menggunakan
Buku Seri ini, dapat mengajarkan kursus ini dengan mudah kepada orang lain.

Daftar Isi

Pelajaran Satu
Pelajaran Dua
Pelajaran Tiga
Pelajaran Empat
Pelajaran Lima
Pelajaran Enam
Pelajaran Tujuh
Pelajaran Delapan
Pelajaran Sembilan
Pelajaran Sepuluh
Pelajaran Sebelas
Pelajaran Dua Belas
Pelajaran Tiga Belas

Roh Kudus

7

Menerima Kuasa Roh Kudus

12

Berbahasa Roh

18

Alat Penting dalam Pelayanan

25

Kategori Karunia dan Penjelasan

30

Karunia Berbahasa Roh–Bahasa Lidah dan penerapannya

35

Karunia Berkata dengan Hikmat – Karunia bernubuat

44

Karunia Pewahyuan membedakan Roh

53

Karunia Pewahyuan – Berkata-kata dengan Pengetahuan

64

Karunia Pewahyuan-Berkata-kata dengan Hikmat

76

Karunia Kuasa Iman

84

Karunia Kuasa Mujizat

100

Karunia Kuasa Kesembuhan

110

.

Pelajaran Satu

Roh Kudus
Siapa Roh Kudus itu?
Jika kita benar-benar mengenal Allah, kita tidak hanya
harus mengetahui Bapa dan Anak, tetapi kita juga harus
mengenal Roh Kudus secara nyata dan pribadi.
Allah adalah satu dalam esensi, namun diidentifikasi dalam
tiga Pribadi yang berbeda dan individu. Setiap Pribadi
KeTuhanan adalah sama dan setiap bagian di semua atribut
Allah. Setiap Orang ---------- KeTuhanan, sebagaimana
terungkap secara terpisah, memiliki fungsi yang pasti dan
kepribadian. Roh Kudus, sama seperti Bapa dan Putra,
keinginan bagi kita untuk masuk ke dalam suatu hubungan
pribadi dengan-Nya. Dia ingin kita hidup dan berjalan erat
bersatu dengan-Nya, mengakui pentingnya fungsi-Nya
dalam kehidupan kita sehari-hari.
FUNGSI ROH KUDUS TERUNGKAP DALAM PERJANJIAN LAMA
Di Hari Penciptaan
Roh Kudus adalah Bagian dari Trinitas dalam Penciptaan.
Kejadian 1:1-3 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan
bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong; dan gelap gulita
menutupi samudera. Dan Roh Allah melayang-layang di atas
permukaan air.
Mazmur 104:30 Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka
tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi.
Interaksi dengan Manusia
 Menjumpai
Selama periode Perjanjian Lama, Roh Kudus tidak tinggal
pada manusia. Dia datang kepada mereka untuk mengurapi
mereka untuk tindakan khusus atau layanan.
I Samuel 10:06 Lalu Roh TUHAN akan datang kepadamu, dan
Kamu akan bernubuat dengan mereka dan berubah menjadi
manusia lain.
 Memberi Kuasa

Keluaran 28:3 Jadi Kamu harus berbicara kepada semua
pengrajin yang berbakat, yang telah dipenuhi dengan roh
hikmat.
 Berusaha dengan

Kejadian 6:3 a Dan TUHAN berkata, "Roh-Ku tidak akan
berusaha dengan manusia selamanya ... "
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 Berbicara untuk

Yehezkiel 2:2 Lalu Roh masuk ke dalamku ketika Dia berbicara
kepada ku, dan menegakkan kakiku, dan aku mendengar Dia
yang berbicara kepada ku.
FUNGSI DARI ROH KUDUS TERUNGKAP DALAM INJIL
Selama kehidupan Kristus, Roh Kudus masih datang
kepada manusia Laki-laki dan Perempuan untuk fungsi
khusus, tapi berikut kedatangan kembali Kristus ke surga
dan hari Pentakosta, Ia datang untuk tinggal di dalam
manusia Laki-laki dan Perempuan.
Yohanes Pembaptis
Lukas 1:15 Sebab ia akan menjadi besar di mata Tuhan, dan
tidak akan minum anggur atau minuman yang kuat. Dia juga
akan diisi dengan Roh Kudus, bahkan dari rahim ibunya.
Elisabet
Lukas 1:41 Dan hal itu terjadi, ketika Elisabet mendengar salam
Maria, maka bayinya melompat dalam rahimnya, dan Elisabet
penuh dengan Roh Kudus.
Zakaria
Lukas 1:67 Sekarang ayahnya, Zakharia dipenuhi dengan Roh
Kudus, dan bernubuat ...
FUNGSI ROH KUDUS DALAM HIDUP DAN PELAYANAN YESUS
Yesus dirancang oleh Roh
Matius 1:20,24 Tetapi sementara ia berpikir tentang hal ini,
lihatlah, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya
dalam mimpi, mengatakan, "Yusuf, anak Daud, jangan takut
untuk mengambil Maria menjadi istri mu, untuk apa yang
dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus.
Yesus dengan kelahiran perawan-Nya, benar-benar seorang
manusia namun Dia juga benar-benar Allah. Menjadi
manusia nya itu sama sekali tidak meniadakan esensi dan
karakter-Nya sebagai Tuhan.
Yesus memberi Hak atas
Yesus sengaja menyisihkan semua hak dan hak istimewaNya sebagai Tuhan selama Ia masih hidup di bumi ini. Ia
datang sebagai "Adam terakhir" untuk memenuhi semua
yang Dia atur manusia untuk lakukan di bumi ini ketika Dia
menciptakan Adam yang pertama.
Filipi 2:5-8 Filipi 2:5-8 Biarkan pikiran ini ada di dalam kamu
yang juga dalam Kristus Yesus, yang, berada dalam rupa Allah,
tidak menganggap itu dirampas untuk menjadi setara dengan
Allah, tetapi membuat diri-Nya tidak memiliki reputasi,
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mengambil bentuk seorang hamba, dan datang dalam rupa
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah
merendahkan diriNya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu
salib.
Yesus diurapi oleh Roh
Pelayanan Yesus tidak dimulai sampai Dia dibaptis dalam
air dan Roh Kudus, datang untuk memberdayakan Nya dan
tinggal di dalam-Nya. Segala sesuatu yang Yesus lakukan
dalam hidup-Nya dan pelayanan dari waktu ke depan, Dia
sebagai manusia diberdayakan oleh Roh Kudus. Ini adalah
rencana-Nya dan pola untuk umat manusia ketika Dia
menciptakan mereka.
Matius 3:16,17 Kemudian Yesus, ketika Ia telah dibaptis, datang
segera keluar dari air, dan lihatlah, langit terbuka kepada-Nya,
dan Dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan
hinggap pada-Nya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara dari sorga
yang mengatakan, "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah
Aku berkenan.
Markus 1:10 Dan segera, keluar dari air, Ia melihat langit
terkoyak dan Roh turun ke atas-Nya seperti burung merpati.
 Dipimpin oleh Roh

Dengan mempelajari karya Roh Kudus dalam kehidupan
dan pelayanan Yesus, kita dapat memahami karya Roh
Kudus dalam hidup kita dan pelayanan hari ini. Yesus
adalah benar-benar Teladan kita.
Matius 4:1 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk
dicobai oleh Iblis.
Markus 1:12 Dan Roh segera mengarahkan Dia ke padang gurun.
Lukas 4:01 Kemudian Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus,
kembali dari sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh ke padang
gurun ...
 Diajarkan oleh Roh

Kisah Para Rasul 1:2 Sampai hari di mana Dia terangkat, setelah
Ia melalui Roh Kudus telah memberikan perintah kepada para
rasul yang telah Dia pilih ...
Yohanes 14:10 Apakah Kamu tidak percaya bahwa Aku di dalam
Bapa dan Bapa di dalam Aku? Kata-kata yang Aku katakan
kepada mu, Aku tidak berkata atas otoritas diriku sendiri, tetapi
Bapa, yang tinggal di dalam Aku melakukan Pekerjaan.
 Diurapi oleh Roh

Lukas 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, karena Ia telah mengurapi
Aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia telah
mengutus Aku untuk menyembuhkan yang patah hati, untuk
memberitakan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan
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penglihatan kepada orang buta, untuk mengatur kebebasan
mereka yang tertindas.
 Mengusir setan dengan Roh

Matius 12:28 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan Roh Allah,
tentu Kerajaan Allah telah datang kepadamu.
 Ditawarkan melalui Roh

Ibrani 9:14 Berapa banyak lagi darah Kristus, yang melalui Roh
yang kekal sendiri tanpa noda yang ditawarkan kepada Allah,
membersihkan hati nurani mu dari kematian untuk melayani
Allah yang hidup?
 Dibangkitkan oleh Roh

Roma 1:4 Dan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa,
menurut Roh kekudusan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang
mati ...
Roma 8:11 Dan jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari
antara orang mati, diam di dalam kamu, Dia yang
membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga akan
memberikan hidup kepada tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya
yang diam di dalam kamu.
ROH KUDUS ADALAH KEKUATAN ALLAH
Seperti Yesus membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam
hidup-Nya, demikian pula kita harus menerima kekuatan
yang sama, Roh Kudus secara penuh dalam kehidupan kita
hari ini!
Kuasa Kebangkitan
Efesus 1:19,20 Dan Kebesaran apa yang melebihi kekuasaan
Nya kepada kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasaNya yang dikerjakanNya di dalam Kristus ketika Ia
membangkitkan Dia dari antara orang mati dan duduk di sebelah
kanan-Nya di surga …
Kekuatan Paulus
1 Korintus 2:4,5 Dan pidato ku dan khotbah ku tidak dengan
kata-kata persuasif dari hikmat manusia, tetapi dalam
demonstrasi Roh dan kekuasaan, bahwa iman mu tidak harus
dalam hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah.
Roma 15:17-19 Karena itu aku punya alasan untuk kemuliaan
dalam Kristus Yesus dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah.
Sebab aku tidak akan berani berbicara tentang hal-hal itu yang
Kristus tidak capai melalui aku, dalam kata dan perbuatan,
untuk membuat bangsa-bangsa lain patuh-dalam tanda-tanda
dan keajaiban perkasa, oleh kuasa Roh Allah, sehingga dari
Yerusalem dan perihal tentang ke Illyricum aku telah
memberitakan sepenuhnya Injil Kristus.
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PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Tulis, dengan kata-kata anda sendiri, Siapa Roh kudus.

2. Bagaimana fungsi Yesus selama Ia hidup di bumi ini setelah baptisan air-Nya dan Roh Kudus
datang untuk tinggal di dalam Dia?

3. Bagaimana kita berfungsi hari ini?
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Pelajaran Dua

Menerima Kuasa Roh Kudus
Janji Pertama
Yoel 2:28,29 Dan akan terjadi setelah itu bahwa Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; anak Laki-laki dan
anak perempuan akan bernubuat, orang tua akan memimpikan
impian, anak muda Anda akan melihat visi, dan juga pada
pelayanku dan atas hamba-hamba ku, aku akan mencurahkan
Roh-Ku pada hari-hari ini.
Yesaya 28:11,12 Karena dengan bibir terbata bata dan dengan
lidah, Dia akan mengatakan pada orang ini, kepada siapa Dia
berkata, "Ini adalah sisa yang dapat menyebabkan kamu lelah
untuk beristirahat," dan, "Ini akan menyegarkan", namun
mereka tidak mau mendengar.
Janji dalam Perjanjian Baru
Oleh Yesus
 Kekuatan dari Tempat Tinggi

Lukas 24:49 Lihatlah, Aku mengirim Janji Bapa-Ku atasmu,
tetapi tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
 Dengan Roh Kudus dan Api

Matius 3:11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda
pertobatan, tetapi Ia yang datang setelah aku akan berkuasa
daripada aku, yang alas kakipun aku tidak layak untuk
membawanya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan
api.
 Pemberian yang Baik

Lukas 11:9-13 Dan Aku berkata kepadamu, mintalah, dan itu
akan diberikan kepadamu; carilah, dan kamu akan menemukan,
ketuklah, dan akan dibukakan untuk mu. Untuk setiap orang
yang meminta, menerima, dan ia yang mencari, mendapat dan
setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibuka.
Jika seorang anak meminta roti dari ayahnya di antara kamu,
akankah ia memberinya sebuah batu? Atau jika ia meminta ikan,
akankah ia memberinya ular bukan ikan? Atau jika ia meminta
telur, akankah ia menawarkan kepadanya kalajengking?
Jika kamu, yang jahat, tahu bagaimana memberikan hadiah
yang baik untuk anak-anak mu, berapa banyak lagi akan Bapamu
yang di sorga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang
meminta kepada-Nya!
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 Aliran Air Kehidupan

Yohanes 7:37-39 Pada hari terakhir, hari besar perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, "Jika ada yang haus, biarkan dia
datang kepada-Ku dan minum. Dia yang percaya kepada-Ku,
karena Kitab Suci mengatakan, dari dalam hatinya akan
mengalir aliran-aliran air hidup "Tapi ini Dia berbicara tentang
Roh, yang barangsiapa percaya kepadaNya akan menerima; Bagi
Roh Kudus belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan.
Oleh Petrus
Kisah Para Rasul 2:38,39 Lalu Petrus berkata kepada mereka,
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk
kamulah janji itu dan bagi anak mu, dan untuk semua orang
yang masih jauh, selama Tuhan Allah kita memanggil.
SIAPAKAH PEMBAPTIS ITU?
Ada hal yang membingungkan dalam memahami
perbedaan antara karya Roh Kudus dalam membaptis setiap
orang percaya ke dalam tubuh Yesus Kristus pada saat
keselamatan dan pekerjaan Yesus dalam membaptis orang
percaya "dalam" atau "dengan" Roh Kudus.
Arti Kata Baptis
Kata "Baptis" bukannya diterjemahkan ke dalam bahasa
Kita,itu telah diterjemahkan menjadi sebuah kata yang
terdengar seperti kata Yunani asli yang digunakan oleh para
penulis. Sebenarnya, itu berarti "untuk benar-benar
diidentifikasi sebagai perendaman." Ketika sebuah garmen
dicelup, itu menjadi benar-benar identifikasi dengan warna
pewarna. Ini adalah dibaptis dalam warna.
Roh Kudus benar-benar diidentifikasi kita dengan Yesus
Kristus pada saat keselamatan. Baptisan air, yang
diperintahkan oleh Allah bagi setiap orang percaya adalah
gambar atau kesaksian di hadapan orang yang kita telah
identifikasikan dengan Yesus dalam, penguburan kematian
dan kebangkitanNya. Namun, ketika Yesus membaptis kita
dengan Roh Kudus, kita juga menjadi benar-benar
diidentifikasi dengan Roh Kudus. Kita menerima kuasa
Roh Kudus dalam hidup kita.
Roh Kudus sebagai Pembaptis
Pada saat keselamatan, Roh Kudus membaptis setiap orang
percaya dalam Yesus Kristus. Kita dipersatukan secara erat
dengan Yesus. Kita menjadi anggota tubuh-Nya.
Roma 6:3 Atau tidak tahukah kamu, bahwa banyak dari kita
yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam
kematian-Nya?
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Galatia 3:27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus,
telah mengenakan Kristus.
1 Korintus 12:13 Sebab dalam satu Roh kita semua dibaptis
menjadi satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak atau bebas dan semua telah diberi minum dari satu
Roh.
Efesus 5:30 Karena kita adalah anggota tubuh-Nya, daging-Nya
dan tulang-Nya.
Yesus sebagai Pembaptis
Sebagai fungsi Pemisahan dan pengalaman yang Berbeda,
Alkitab membuat jelas bahwa Yesus ingin untuk
membaptis kita dengan Roh Kudus.
Dinubuatkan oleh Yohanes
Lukas 3:16 Yohanes menjawab, katakan kepada mereka semua,
"Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Seorang berkuasa
daripada aku akan datang, yang alas kakinya pun aku tidak
layak untuk membukanya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh
Kudus dan dengan api” .
Diperintahkan oleh Yesus
Kisah Para Rasul 1:4,5 Dan berkumpul bersama-sama dengan
mereka, Dia memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan
Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa, "yang," Dia katakan,
"Kamu telah mendengar-Ku; untuk Yohanes yang benar-benar
membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh
Kudus tidak lama lagi setelah hari ini.”
Kisah Para Rasul 1:8 "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus telah datang atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan
sampai ke ujung bumi."
Janji Petrus
Kisah Para Rasul 2:38 Lalu Petrus berkata kepada mereka,
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan
dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus."
Menerima Janji
Oleh orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta
Kisah Para Rasul 2:1-4 Sekarang ketika hari Pentakosta telah
sepenuhnya datang, mereka semua dengan sehati dalam satu
tempat. Dan tiba-tiba terdengar suara dari langit, seperti sebuah
angin ribut bergegas, dan mengisi seluruh rumah tempat mereka
duduk. Lalu ada muncul kepada mereka lidah dibagi, seperti api,
dan masuk di setiap mereka. Dan mereka semua penuh dengan
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Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain,
sebagaimana Roh memberi mereka ucapan.
Kis 2:15,16 Ini bukan mabuk seperti yang kamu sangka, karena
masih Pukul tiga siang. Tapi ini adalah apa yang diucapkan oleh
nabi Yoel ...
Pengajaran ini adalah peristiwa satu kali. Namun, setelah
Roh Kudus datang pada orang-orang percaya di ruang atas,
setelah orang lumpuh itu disembuhkan di gerbang disebut
Gerbang Indah, setelah Ananias dan Safira mati, setelah
diaken dipilih, setelah Stefanus dilempari batu dan
penganiayaan menjadi lebih jelas, ada Hal ini
mengingatkan orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus.
Orang Kafir di Samaria
Filipus pergi ke Samaria dan terjadilah Kebangunan
Rohani. Samaria menerima firman Allah dan kemudian
Petrus dan Yohanes datang.
Kisah Para Rasul 8:14-17 Sekarang ketika para rasul yang di
Yerusalem mendengar, bahwa tanah Samaria telah menerima
firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ,
yang, ketika mereka telah turun, berdoa bagi mereka agar
mereka bisa menerima Roh Kudus . Untuk yang belum, Dia telah
turun di atas mereka. Mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan
Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas
mereka, dan mereka menerima Roh Kudus.
Orang Kafir di Kaisarea
Sehingga kita tidak akan berpikir Roh Kudus datang pada
orang-orang Yahudi sebagai peristiwa satu kali, dan
kemudian pada bangsa-bangsa lain sebagai peristiwa satu
kali, Kita diberi tempat orang percaya di Kaisarea.
Kisah Para Rasul 10:44-46a Sementara Petrus masih berbicara,
Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengar kata itu.
Dan orang-orang dari kaum bersunat yang percaya terheranheran, sebanyak menyertai Petrus, karena karunia Roh Kudus
dicurahkan ke atas bangsa-bangsa juga. Karena mereka (kaum
bersunat yang percaya) mendengar mereka berbicara dengan
bahasa roh dan memuliakan Allah.
Kisah Para Rasul 11:15 Dan ketika aku mulai berbicara, Roh
Kudus turun atas mereka, seperti pada kami di awal.

15

Orang Kafir di Efesus
Baptisan pertama dalam Roh Kudus terjadi sekitar 33
Masehi (Ussher’s date). Menjelang akhir dari kitab Kisah
Para Rasul, sekitar 54 M, Paulus datang ke Efesus.
Kisah Para Rasul 19:2-6 Ia berkata kepada mereka, "Apakah
kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?"
Dan mereka berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengar
apakah ada Roh Kudus."
Dan ia berkata kepada mereka, "lalu dengan apakah kamu
dibaptis?"
lalu mereka menjawab, "Dengan baptisan Yohanes."
Lalu Paulus berkata, "Yohanes memang membaptis dengan
baptisan pertobatan, mengatakan kepada orang-orang bahwa
mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang setelah dia,
yaitu pada Kristus Yesus."
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama
Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas
mereka, Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka berbicara
dengan bahasa roh dan bernubuat.
PAULUS MENGAJAR DENGAN ROH KUDUS
Apakah kamu menerima?
Kisah Para Rasul 19:02a Yesus berkata kepada mereka,
"Apakah Kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?”
Ini adalah pertanyaan pertama Paulus meminta orang-orang
percaya saat mereka tiba di Efesus. Dia tahu bahwa setiap
orang percaya memerlukan kuasa Roh Kudus untuk
menjadi saksi yang efektif.
Jawaban mereka sama seperti Tipikal Jawaban Orang
Kristen hari ini.
Kisah Para Rasul 19:02 b, 6 "Kami belum pernah mendengar
apakah ada Roh Kudus."
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh
Kudus turun atas mereka, dan mereka berbicara dengan bahasa
roh dan bernubuat.
Ini adalah awal dari penjangkauan penginjilan terbesar
dalam sejarah semua daerah Asia! Hasil percaya memiliki
kekuatan dari baptisan Roh Kudus dalam hidup mereka
adalah awal dari sebuah gelombang besar penginjilan
mujizat.
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Kisah 19:10 Dan ini berlangsung selama dua tahun, sehingga
semua yang tinggal di Asia mendengar firman Tuhan Yesus, baik
Yahudi dan Yunani.
MENERIMA ROH KUDUS HARI INI
Untuk Setiap Orang
Yesus berkata bahwa kita akan menerima kuasa, kalau Roh
Kudus datang.
Kisah Para Rasul 1:8 a "Tetapi kamu akan menerima kuasa,
kalau Roh Kudus telah datang kepadamu ..."
Petrus mengatakan bahwa setiap orang akan menerima
karunia Roh Kudus.
Kisah Para Rasul 2:38 Lalu Petrus berkata kepada mereka,
"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia
Roh Kudus."
Pemberian yang Baik
Kita harus menginginkan setiap pemberian yang baik yang
dari Bapa untuk kita.
Lukas 11:11-13 Jika seorang anak meminta roti dari ayahnya di
antara kamu, akankah ia memberinya sebuah batu? Atau jika ia
meminta ikan, akankah ia memberinya ular bukan ikan? Atau
jika ia meminta telur, akankah ia menawarkan kepadanya
kalajengking? Jika Anda kemudian, yang jahat, tahu bagaimana
memberikan hadiah yang baik untuk anak-anak Anda, berapa
banyak lagi akan Bapamu yang di sorga memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta kepada-Nya!
Untuk menerima karunia Roh Kudus kita hanya meminta
untuk itu, dan kemudian menerima dengan iman!
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Ketika Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus apa kata deskriptif yang Dia gunakan
2. Bagaimana seseorang menerima baptisan dalam Roh Kudus sesuai dengan Firman Tuhan?
3. Jelaskan perbedaan antara baptisan "dari" Roh Kudus dan baptisan "dalam" atau "dengan" Roh
Kudus.
4. Apa manifestasi yang tercatat dalam Perjanjian Baru sebagai bukti yang mengikuti
pengalaman menerima baptisan Roh Kudus?
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Pelajaran Tiga

Berbahasa Lidah
Jangan Melarang
Bukankah ini aneh,hanya kita yang dilarang memberitahu
tentang Karunia Roh Kudus, apakah begitu banyak
kelompok yang melarangnya?Seolah-olah Paulus tidak
pernah menulis,
1 Korintus 14:39 Oleh karena itu, saudara-saudara, miliki
keinginan yang sungguh-sungguh untuk bernubuat, dan jangan
melarang untuk berbicara dengan bahasa Lidah.
Mengapa ada begitu banyak kontroversi mengenai karunia
lidah? Bagaimana bisa karunia Roh Kudus begitu ditolak
dan dihina?
Mungkinkah bahwa karunia lidah adalah roh kita berdoa
langsung kepada Tuhan - roh kita memberi-Nya pujian pikiran kita dibaharui seperti rasul Paulus katakan?
Tentu saja, Setan akan mencoba untuk menghentikan apa
pun yang berkuasa. Karunia bahasa roh adalah bukti
seseorang telah menerima baptisan dalam Roh Kudus. Ini
adalah pintu untuk tinggal di alam gaib yang terbuka bagi
setiap orang percaya.
BUKTI MENERIMA BAPTISAN ROH KUDUS
Pada Hari Pentakosta
Ketika orang percaya menerima baptisan Roh Kudus dan
dengan demikian dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka
mulai berbicara dalam bahasa roh supranatural sebagai Roh
yang memberikan inspirasi vokal. Inilah yang terjadi pada
Hari Pentakosta.
Kisah Para Rasul 2:4 Dan mereka semua penuh dengan Roh
Kudus dan mulai berbicara dengan lidah lain, Roh memberi
mereka ucapan.
Orang Bukan Yahudi di Kaisarea
Sering kali, ketika Pewahyuan kekuasaan Allah melalui
Roh Kudus dibagi kepada setiap orang, pengurapan yang
begitu besar bahwa Roh Kudus "turun" atas mereka dan
mereka mulai berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan
Allah.
Kisah Para Rasul 10:44-46a Sementara Petrus masih berbicara
tentang Firman, Roh Kudus turun atas semua orang yang
mendengar Firman itu. Dan orang-orang kaum orang bersunat
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yang percaya sangat heran, sehingga lebih banyak yang
menyertai Petrus, karena karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas
bangsa-bangsa lain juga. Karena mereka mendengar Firman,
mereka berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Paulus di Efesus
Sering kali orang menerima baptisan Roh Kudus ketika
tangan orang percaya dibaptis Roh diletakkan pada mereka.
Sering kali, mereka tidak hanya mulai berbicara dengan
lidah tetapi Karunia lainnya dari Roh Kudus segera
diaktifkan dalam hidup mereka.
Kisah Para Rasul 19:2,6 Dia bertanya pada mereka, ” Apakah
kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? ”
Dan mereka berkata kepadanya, “Bahkan kami belum pernah
mendengar, bahwa ada Roh Kudus” .
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh
Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbicara dengan
bahasa roh dan bernubuat.
Paulus berbicara dengan Bahasa Lidah
Paulus bersyukur dan menyadari pentingnya berbahasa roh
dalam jangka waktu yang lama. Jika Rasul Paulus
memerlukan Berbicara dalam Bahasa lidah, Berapa banyak
diantara kita yang membutuhkan hal yang sama hari ini?
1 Korintus 14:18 Aku mengucap syukur kepada Allahku aku
berbicara dengan bahasa roh lebih dari pada kamu semua ...
Dua Dasar Berbahasa Lidah
 Dari Manusia dan Dari Malaikat

Ketika kita berbicara dengan bahasa manusia, kita
berbicara dalam salah satu bahasa dari dunia ini. Tetapi
Paulus juga mengatakan bahwa ia berbicara dalam bahasa
malaikat, bahasa surgawi.
1 Korintus 13:1 a Meskipun aku berbicara dengan bahasa
manusia dan malaikat ...
Seringkali ketika mengekspresikan cinta kita kepada Allah
pada saat pribadi kita pujian dan penyembahan, kita
kehabisan kata-kata dalam bahasa manusia untuk
mengekspresikan hati kita kepada Allah. Setelah menerima
baptisan Roh Kudus, kita dapat, seperti Paulus, mulai
berbicara dalam bahasa surgawi yang baru, bahasa tanpa
keterbatasan kosa kata kita, bahasa yang sama bahwa para
malaikat yang menyembah Allah dengan, siang dan malam
di depan takhta itu.
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APA YANG TERJADI KETIKA KITA BERBAHASA LIDAH?
Roh Kita Berdoa
Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh kita berdoa
dengan manifestasi supranatural Roh Kudus. Pikiran kita
tidak bekerja.
1 Korintus 14:14 Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh,
rohku berdoa, tetapi pemahaman ku tidak berbuah.
Menyatakan Pekerjaan Allah
Ketika Roh membaptis orang percaya berbicara dalam
bahasa roh, mereka membawa pujian kepada Allah dengan
memuliakan karya-Nya yang indah.
Kisah Para Rasul 2:11 Kreta dan Arab-kita mendengar mereka
berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatanperbuatan besar Allah.
Roh Berdoa Syafaat
Sementara berdoa dalam bahasa roh, pemikiran tidak
datang dari akal kita, itu juga tidak terbatas pada
pemahaman kita sendiri. Sebaliknya Roh Kudus berdoa
melalui roh manusia kita langsung kepada Bapa.
Efesus 6:18 Berdoa selalu dengan semua doa dan permohonan
dalam Roh, berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan
permohonan untuk segala orang Kudus.
Roma 8:26,27 Demikian juga Roh membantu kita dalam
kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya
harus berdoa sebagaimana kita harus, tetapi Roh sendiri
membuat syafaat bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan. Sekarang yang menguji hati tahu apa pikiran Roh,
karena Dia membuat syafaat bagi orang-orang kudus sesuai
dengan kehendak Allah.
ROH KUDUS MEMBERI PEMBERDAYAAN
Ketika kita menerima baptisan dalam Roh Kudus, kita
harus mulai berbicara! Roh Kudus akan memberikan
inspirasi vokal. Kita tidak bisa berbicara dua bahasa pada
satu waktu. Kita harus berbicara dalam bahasa surgawi kita.
Kita tidak berpikir tentang bahasa ini karena "pemahaman
kita tidak berbuah" ketika berbicara dalam bahasa roh.
Apakah kita yang akan kita katakan?
Mereka mulai mengatakan
Kisah Para Rasul 2:4 Dan mereka semua penuh dengan Roh
Kudus dan mulai berbicara dengan lidah lain, Roh memberi
mereka ucapan.
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Kami mulai mengatakan
Semua bahasa terdiri dari kata-kata yang kombinasi suara.
Jika Roh adalah untuk memberi kita inspirasi
pemberdayaan atau vokal, seperti pada Hari Pentakosta,
kita harus mulai berbicara tetapi tidak dalam bahasa yang
kita tahu. Kami, seperti yang percaya mula-mula harus
mulai berbicara suara keras. Ketika kita mulai pusat pikiran
kita pada Yesus, setelah meminta dan menerima baptisan
dalam Roh Kudus dengan iman, kita harus mulai berbicara.
Ini akan kita berbicara, seperti yang mereka lakukan pada
Hari Pentakosta. Roh Kudus akan memberi kita
kemampuan.
Aliran air
Bahasa yang akan mulai mengalir dari kita akan menjadi
seperti "sungai air hidup" ketika mengalir dari diri kita
yang paling dalam. Bahkan ketika Tuhan menciptakan air
keras di bawah kaki Petrus ketika ia melangkah keluar dari
perahu dan mulai berjalan di atas air, Roh Kudus akan
membuat suara "keras" di bawah lidah kita ketika kita
mulai berani berbicara keras-keras.
Menerima Baptisan Roh Kudus
Mendoakan doa ini

Bapa di Sorga,
Aku berterima kasih untuk keselamatan yang Engkau
beri,Tapi Bapa,aku membutuhkan karunia yang Engkau
beri.aku memerlukan karunia Roh Kudus! Aku
membutuhkan KuasaMu dalam hidupku!
Yesus, Aku meminta Engkau membaptisku dengan Roh
Kudus ! Aku menerima Karunia ini dengan Iman !
Saat ini, Bapa, Aku mengangkat tangan ku dalam pujian
kepada Mu. Aku membuka mulut ku dan aku akan mulai
memuji Mu, tapi tidak dalam bahasa apapun yang ku
tahu.
Sama seperti pada hari Pentakosta, aku akan mulai
memperkatakan. Dan seperti yang aku lakukan, aku
ucapkan terima kasih Bapa, bahwa Roh Kudus akan
memberikan ku kemampuan untuk melakukannya!
Instruksi Praktis
Sekarang, dengan tangan diangkat dalam pujian kepada
Tuhan, mulailah untuk memuji Dia. Mulailah berbicara
dengan keras dalam suara kecil. Sungai kehidupan akan
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mulai mengalir dalam Anda, sebagai Roh Kudus memberi
Anda inspirasi vokal.
Jauhkan menyembah dan memuji Tuhan dengan keras
dalam bahasa baru di sorga sampai Anda memiliki aliran
bebas memuji Tuhan. Biarkan Dia mengalir dari dalam roh
anda.
Biarkan suara Anda bergabung dengan suara para malaikat
dalam pujian dan penyembahan kepada Allah.
TUJUAN BAHASA SORGAWI
Pujian
 Menyanyi dengan Roh

Ketika kita bernyanyi dalam roh, Roh Kudus tidak hanya
memberi kita suara, Dia juga memberi kita melodi.
Mulailah untuk menyembah Allah sekarang dengan
menyanyikan dalam bahasa surgawi Anda.
1 Korintus 14:15 Apakah hasil itu? Aku akan berdoa dengan
rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan pengertian. Aku akan
bernyanyi dengan roh, dan aku juga akan bernyanyi dengan
pengertian.
Bahasa “Surga" kita atau bahasa "doa" kita adalah melalui
roh kita kepada Allah. Karunia bahasa roh, dengan Karunia
yang sesuai penafsiran, adalah Allah yang berbicara kepada
manusia.
Doa
Kita mungkin tidak tahu bagaimana harus berdoa tentang
seseorang atau situasi tertentu. Ketika kita mulai berdoa
dalam bahasa roh, Roh Kudus berdoa melalui roh kita tanpa
keterbatasan pikiran kita. Kami akan berdoa selaras dengan
kehendak Allah.
Hasil yang Kuat dapat diharapkan!
Seperti kita memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa
secara terus menerus dengan bahasa sehari-hari kita,
kekuatan besar akan terus mengalir keluar dari kehidupan
kita. Ketika kita berdoa dan memuji dalam roh, sungai
kehidupan akan terus mengalir. Kita akan dibangun dalam
iman dengan berdoa dalam Roh.
Yudas 1:20 Akan tetapi kamu, kekasih, bangunlah dirimu sendiri
di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh
Kudus…
Melalui Orang tidak percaya
Allah menginginkan untuk mengkonfirmasi FirmanNya
ketika kita berbagi Injil dengan manifestasi supernatural
berbahasa roh. Kita seharusnya tidak menyembunyikan
atau merasa bahwa orang tidak percaya akan tersinggung
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jika kita berbicara dalam bahasa roh. Ini adalah tanda yang
diberikan oleh Tuhan untuk secara terbuka digunakan oleh
orang percaya.
1 Korintus 14:22 Karena itu karunia bahasa roh adalah sebuah
tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orangorang tidak percaya ...
 Contoh Pada Hari Pantekosta

Kisah Para Rasul 2:4,5 Dan mereka semua penuh dengan Roh
Kudus dan mulai berbicara dengan lidah lain, Roh memberi
mereka ucapan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang
Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Karunia bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak percaya,
mereka mendengarkan, kagum dan kemudian percaya.
Orang Banyak tertarik
ay. 6-8 Dan ketika bunyi itu, orang banyak datang bersamasama, dan bingung, karena setiap orang mendengar mereka
berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian mereka
semua kagum dan heran, katanya satu sama lain, "Lihat, tidak
semua yang berbicara Galilea? Dan bagaimana bisa kita dengar,
masing-masing dalam bahasa kita sendiri di mana kita
dilahirkan?
 Mendeklarasikan Keajaiban Allah

ay. 9-12 "Partia dan Media dan Elam, penduduk Mesopotamia,
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan bagian-bagian dari Kirene Libya sebelah, pengunjung
dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama, Kreta
dan Arab-kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita
sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. "
Jadi mereka semua kagum dan bingung, berkata satu sama lain,
"Apakah artinya ini?"
 Kuasa Supernatural berbicara
dalam bahasa yang dapat dikenal

Yesus berkata bahwa bahasa lidah akan menjadi salah satu
tanda yang akan mengikuti setiap orang percaya ketika
mereka "memberitakan" Injil. Seperti yang terjadi pada
Hari Pentakosta, terkadang tidak diketahui oleh seorangpun
yang berkata dalam bahasa roh, mereka berbicara dalam
bahasa yang diketahui seseorang yang mendengar mereka
berbicara. Ada banyak contoh ini terjadi hari ini. Selalu itu
adalah tanda supernatural untuk orang-orang kafir yang
dapat memimpin mereka untuk menerima pesan Injil.
Alam Supernatural
Berbicara dalam bahasa roh adalah salah satu tanda-tanda
dan keajaiban bahwa Yesus memulihkan gereja-Nya hari
ini. Hal ini untuk setiap orang percaya! Hari ini seperti
pada zaman gereja awal, itu adalah bukti telah menerima
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baptisan Roh Kudus. Ini adalah tanda supernatural orang
tidak percaya.
Kita tidak perlu menjadi emosional atau mencoba untuk
bertindak "supernatural" ketika kita berbicara dalam bahasa
roh. Kita bisa berbicara baik keras atau lembut, cepat atau
lambat, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan
aliran karunia bahasa roh supernatural namun dengan cara
alami.
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Jelaskan bagian kita dibandingkan bagian Tuhan dalam manifestasi supernatural berbahasa roh

2. Haruskah berbahasa roh dalam satu waktu, atau kesempatan pengalaman dalam kehidupan
orang percaya?

3. Haruskah kita khawatir menyinggung orang-orang tidak percaya jika mereka mendengar kita
berbicara dalam bahasa roh?
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Pelajaran Empat

Alat yang Penting dalam Pelayanan
Pendahuluan
Karunia-karunia Roh Kudus memberikan cara baru hidup
bagi orang percaya yang penuh semangat. Bahkan saat
Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air, kita harus
melangkah keluar dari zona kenyamanan hidup dan
berjalan di atas. Kita harus hidup dalam roh dan beroperasi
di sembilan karunia supranatural-Nya "air spiritual." dalam
kehidupan sehari-hari.
1 Samuel 10:06 (NIV) Roh Tuhan akan datang kepadamu dalam
kekuasaan, dan Kamu akan bernubuat dengan mereka, dan kamu
akan berubah menjadi orang yang berbeda.
Alat untuk semua orang Percaya
Pengetahuan
Hal penting bahwa semua orang percaya mengetahui dan
memahami bagaimana beroperasi di segala karunia Roh
Kudus. Paulus mengatakan kepada kami ini di awal
pengajaran tentang karunia-karunia Roh Kudus.
1 Korintus 12:1 Sekarang tentang karunia rohani, saudarasaudara, saya tidak ingin kamu menjadi bodoh.
Pintu Karunia
Baptisan dalam Roh Kudus merupakan pintu masuk ke
dalam Karunia. Kita harus mulai beroperasi dalam karuniakarunia Roh Kudus segera setelah kita menerima baptisan
dalam Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus telah datang ke
dalam diri kita pada saat itu dan kita harus mulai
melepaskan kuasa itu melalui salah satu manifestasi dari
Roh Kudus
Yoel 2:28 Dan akan terjadi setelah itu bahwa Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; Anak Laki-laki dan
perempuan akan bernubuat, orang tua mu akan bermimpi,
terunamu akan melihat visi.
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi.
Sembilan Karunia Roh Kudus
1 Korintus 12:4-10 Sekarang ada berbagai karunia, tetapi satu
Roh. Ada perbedaan Pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada
berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama yang bekerja semua
di dalam semua.
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Namun pernyataan Roh diberikan kepada masing-masing satu
untuk keuntungan semua:
Karena kepada seseorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan
yang lain kata pengetahuan melalui Roh yang sama, yang lain
Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain karunia
penyembuhan oleh Roh yang sama, yang lain kerja dari mujizat,
untuk lain nubuat, yang lain membedakan roh, yang lain
berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa lidah.
Catatan: New International Version menggunakan istilah" Membedakan antara
roh" Karena ini adalah judul yang jauh lebih deskriptif untuk karunia
membedakan roh, kita akan menggunakannya selama Pelajaran ini.

Semua Karunia untuk Orang yang Percaya
Dalam ayat tujuh, karunia-karunia Roh disebut manifestasi
Roh. Ini semua diberikan kepada setiap orang percaya
untuk kebaikan bersama. Untuk orang percaya gagal untuk
beroperasi di salah satu dari sembilan karunia Roh Kudus
akan kehilangan apa yang dibagikan, orang percaya akan
kehilangan hasil penting dari pertumbuhan rohani yang
efektif "keuntungan dari semua." pelayanan yang Tuhan
telah rencanakan untuk hidupnya.
1 Korintus 12:7 Tetapi pernyataan Roh diberikan kepada
masing-masing untuk keuntungan semua ...
Seluruh Bagian Pelayanan
Seperti yang Paulus ajarkan tentang karunia-karunia Roh
Kudus dalam 1 Korintus, ia juga menangani fungsi Karunia
dalam pertemuan gereja. Dalam 1 Korintus 11, ia
membahas Pakaian yang tepat di gereja dan kemudian pada
akhir pasal itu sikap yang tepat dalam mengambil
Perjamuan Tuhan.
Telah ada banyak kebingungan tentang penggunaan katakata dalam ayat delapan "untuk seseorang diberi" dan Dari
penggunaan kata-kata "yang lain.", Kita telah diajarkan
bahwa kita masing-masing berfungsi hanya dalam satu
Karunia, atau mungkin dua. Ajaran ini suatu kesalahan.
Paulus mengajar bagaimana Karunia yang berfungsi dalam
pertemuan gereja. Satu orang tidak untuk beroperasi di
semua Karunia di setiap pertemuan. Pertemuan gereja
adalah menjadi bagiaan Pelayanan. Satu akan beroperasi
dalam karunia ini, yang lain dalam hal itu.
Seperti kita peka terhadap Roh Kudus, setiap orang percaya
bisa melayani kepada anggota lain dari tubuh melalui
karunia-karunia Roh Kudus. Kita semua sama pentingnya
satu sama lain ketika kita membiarkan karunia-karunia Roh
Kudus mengalir
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1 Korintus 12:11,12 Tapi satu dan Roh yang sama bekerja,
semua hal ini, didistribusikan ke masing-masing individu sesuai
yang Dia kehendaki. Karena sama seperti tubuh itu satu dan
anggota-anggotanya banyak, tetapi semua anggota dari satu
tubuh, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, demikian pula
Kristus.
Mencari Karunia untuk membangun Gereja
Kita harus mencari karunia rohani untuk tidak
menyombongkan diri kita sendiri, tetapi kita dapat menjadi
bagian dalam mendidik tubuh Kristus.
1 Korintus 14:12 Meskipun begitu, karena Kamu memelihara
karunia rohani, biarlah untuk peneguhan dari gereja yang
berusaha untuk unggul.
Perhatikan penggunaan kata "Karunia" adalah jamak.
Semua Karunia adalah untuk memperbaiki Kharakter
seluruh tubuh Kristus, bukan hanya untuk mengangkat satu
orang ke orang penting.
Setiap orang percaya memiliki suatu pelayanan. Beberapa
orang percaya dipanggil oleh Allah ke dalam lima kali lipat
pelayanan (Rasul, Nabi, Guru, Penginjil atau Pendeta).
Kesembilan karunia rohani dapat beroperasi secara lebih
bebas melalui orang percaya karena mereka lebih rentan
untuk membiarkan Roh Kudus mengalir dengan cara ini.
Ketika mereka mulai beroperasi secara lebih dalam satu
bidang dari yang lain, karunia-karunia ini mungkin menjadi
menonjol dalam pelayanan mereka.
Setiap orang percaya harus beroperasi di semua Karunia.
Mereka tidak harus takut terlihat bodoh. Mereka harus
bersedia untuk melangkah keluar dan mengambil resiko
melakukan kesalahan. Itulah satu-satunya cara untuk
belajar.
Dari semua murid, hanya Petrus berjalan di atas air. Dia
adalah orang yang bersedia mengambil resiko melangkah
keluar dari perahu.
Keinginan yang besar untuk memperoleh
Karunia yang Lebih Besar
1 Korintus 12:31 Jadi berusahalah untuk hadiah terbaik. Namun
aku akan menunjukkan cara yang lebih baik.
Karunia terbesar untuk setiap orang percaya untuk
memiliki kelancaran aktivitas dalam hidup mereka adalah
orang-orang yang dibutuhkan untuk setiap kesempatan
untuk memenuhi pelayanan yang Tuhan telah berikan
kepada mereka.
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Teladan Ketaatan dalam Mencari Tuhan
Teladan Yakub
Kejadian 32:24-30 Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan Anak
Manusia itu bergulat dengan dia sampai fajar. Sekarang ketika
Dia melihat bahwa Dia tidak menang melawan dia, Dia
menyentuh soket dari pinggulnya, dan soket dari pinggul Yakub
keluar saat Dia bergumul dengan dia. Dan Dia berkata, "Biarkan
aku pergi, untuk istirahat hari."
Namun Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan Engkau
pergi, jika Engkau tidak memberkati aku!"
Jadi Ia berkata kepadanya: "Siapakah namamu?"
Dan Yakub berkata, "Yakub."
Dan Dia berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub,
tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan
manusia, dan telah menang."
Kemudian Yakub bertanya kepada Anak Manusia, "Katakan
Nama MU, supaya aku dapat berdoa."
Dan Dia berkata, "Mengapa Engkau menanyakan nama Ku?"
Dan Dia memberkati Yakub di sana. Dan Yakub menyebut nama
tempat itu Pniel: "Sebab Aku telah melihat Tuhan muka dengan
muka, dan aku diberi Umur Panjang."
Yesus memberitahukan Perumpamaan
 Meminta Roti

Lukas 11:5-13 Dan Ia berkata kepada mereka: "Siapakah di
antara kamu yang memiliki teman, dan pergi kepadanya di
tengah malam dan mengatakan kepadanya, 'Teman, Pinjamkan
aku tiga roti, sebab seorang teman ku telah datang dari
perjalanan yang jauh, dan aku tidak ada makanan, dan ia akan
menjawab dari dalam dan berkata, `Jangan ganggu aku; sedang
Pintu tertutup, dan anak-anak ku dan aku di tempat tidur, aku
tidak bisa bangkit dan memberikan kepada Mu '?
"Aku berkata kepadamu, meskipun ia tidak akan naik dan
memberikan kepadanya karena dia adalah sahabatnya, namun
karena kegigihannya ia akan bangkit dan memberinya sebanyak
yang dia butuhkan.
 Meminta,mencari dan mengetuk

"Dan Aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan
kepadamu; Carilah, dan Kamu akan menemukan; Ketuklah, dan
akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan dia yang mencari, mendapat dan setiap orang
yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jika seorang anak
meminta roti dari ayahnya, apakah ia memberinya batu? Atau
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jika ia minta ikan, apakah ia akan memberinya ular bukan ikan?
Atau jika ia minta telur, akankah dia beri kalajengking? Jika
kamu yang jahat, tahu cara memberikan hadiah yang baik untuk
anak-anak mu, apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya! "
Bergerak dengan Karunia
2 Timotius 1:6 Oleh karena itu kuperingatkan engkau untuk
mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh
penumpangan tanganku atasmu.
MENYERAHKAN DIRI BAGI ALLAH
Memberi Diri
Roma 6:13 dan jangan biarkan anggota-anggota tubuhmu
sebagai alat ketidakbenaran bagi dosa, tetapi serahkan dirimu
kepada Allah yang punya hidup atas kematian, dan anggota
tubuhmu sebagai alat kebenaran kepada Allah.
Roma 12:1 Karena itu aku menasihatkan kamu, saudarasaudara, demi kemurahan Allah, bahwa kamu memberi tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada
Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Berpindah ke Alam Roh
Sebagai orang percaya yang dipenuhi Roh, kita tidak lagi
berjalan dengan cara lama yang kita alami. Kita harus
belajar untuk hidup dalam dimensi supranatural baru,
dalam dunia Roh Kudus. Seperti kita hidup oleh Roh, kita
akan terus peka terhadap Dia. Kita akan mengalami
supranatural. Bergerak dengan karunia rohani akan menjadi
bagian sehari-hari hidup kita.
1 Korintus 2:14 Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa
yang berasal dari Roh Allah, karena mereka adalah suatu
kebodohan baginya dan tidak dapat ia mengenal mereka, karena
mereka secara rohani tak terlihat.
Galatia 5:25 Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh Roh.
Pertanyaan untuk Pengulangan
1. Tuliskan Sembilan Karunia Roh Kudus.
2. Karena karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya untuk keuntungan semua,
mengapa beberapa Karunia cenderung bergerak secara lebih bebas melalui orang percaya
tertentu?
3. Mengapa kita menginginkan "Karunia besar" yang sangat penting untuk pemenuhan
pelayanan yang mana Allah telah memanggil kita?
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Pelajaran Lima

Kategori Karunia dan Definisinya
Catatan untuk Guru: Untuk pelajaran ini Anda harus mempersiapkan contoh dari
pengalaman Anda sendiri untuk menggambarkan kerja dari karunia Roh Kudus,
dan kemudian mendorong siswa mengenai kerja dari karunia dalam hidup mereka.
Ini akan membuat Pekerjaan dan perbedaan dari Karunia lebih jelas dipahami.

SEMBILAN KITAB YANG MENGATAKAN TENTANG KARUNIA ROHANI
1 Korintus 12:1 Sekarang tentang karunia rohani, saudara-saudara,
aku tidak ingin kamu menjadi bodoh ...
1 Korintus 13:2 Dan meskipun aku memiliki karunia nubuat, dan
memahami segala rahasia dan segala pengetahuan dan meskipun aku
memiliki semua iman, sehingga aku bisa memindahkan gunung, tetapi
tidak memiliki kasih, aku bukan apa-apa.
1 Korintus 14:1,12 Kejarlah kasih, dan karunia-karunia Roh, tetapi
terutama untuk bernubuat.
Meski begitu Anda, karena Anda rajin memelihara karunia rohani,
biarlah menjadi peneguhan dari gereja yang berpotensi.
2 Timotius 1:6 Oleh karena itu kuperingatkan kamu untuk
mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan
tanganku atasmu.
Ibrani 2:04 Tuhan turut bersaksi baik dengan tanda-tanda dan
keajaiban, dengan berbagai keajaiban, dan karunia Roh Kudus,
menurut kehendak-Nya sendiri.
1 Petrus 4:10 Sebagai salah satu yang telah menerima Karunia,
Pelayanan satu sama lain, sebagai pelayan yang baik dari berbagai
kasih karunia Allah.
Roma 1:11 Sebab aku sudah lama tidak melihatmu, supaya aku
memberikan kepada kamu beberapa karunia rohani, sehingga kamu
dapat bertumbuh.
Amsal 18:16 Karunia seorang manusia membuat ruang untuk dia, dan
membawa dia kepada orang-orang besar.

Sembilan Karunia Roh
Kesembilan karunia Roh adalah area di mana Roh Kudus
memanifestasikan kehadiran-Nya. karunia Roh adalah ekspresi
dari kasih karunia Allah bekerja di dunia saat ini. karunia Roh
adalah manifestasi dari kuasa Allah melayani untuk kebaikan
umat manusia.
1 Korintus 12:7-10 Tetapi pernyataan Roh diberikan kepada
masing-masing satu keuntungan untuk semua: untuk satu
diberikan kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, yang lain iman oleh
Roh yang sama, yang lain karunia penyembuhan oleh Roh
yang sama, yang lain kerja dari mujizat, nubuat yang lain,
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untuk lain Hikmat roh, lain berbagai jenis bahasa roh, yang
lain penafsiran bahasa lidah.

Karunia untuk Semua Orang
Tuhan tidak pernah bermaksud orang yangbertahan hidup di
dunia ini tidak akan menjadi bagian dari alam roh. Melalui
baptisan Roh Kudus, mereka diberikan setiap Karunia yang
diperlukan untuk memenangkan pertempuran hidup ini.
 Allah adalah Roh.
 Setan adalah roh.
 Manusia adalah roh.
Efesus 6:12 Karena kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan kekuasaan,
melawan penguasa kegelapan zaman ini, melawan tuan rumah
kejahatan roh di sorga.
Karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk
digunakan. Mereka bukan "piala" dibagikan untuk pelayanan
yang setia. Karunia-Karunia adalah alat yang melengkapi orang
percaya untuk pertempuran dalam hidup ini.

TIGA KELOMPOK ATAU KATEGORI

Karunia Inspirasi – Berkata
Bahasa
Interpretasi Bahasa
Nubuat

Karunia Pewahyuan– Mendengar
Membedakan Roh
Pengetahuan Firman
Hikmat Firman

Karunia Kuasa – Melakukan
Karunia Iman
Karunia Kesembuhan
Kerja Mujizat
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KARUNIA INSPIRASI
Tiga Karunia pertama yang akan kita pelajari adalah karunia
ucapan atau Karunia Inspirasi. Karunia Roh Kudus berbicara
kepada kita, dan melalui kita.

Karunia-karunia Inspirasi diwujudkan ketika Allah berbicara
kepada orang percaya secara supranatural. Sebagai orang
percaya beroperasi dalam karunia-karunia yang lain diperkuat,
didorong dan terhibur. Sementara Allah akan mengkoreksi, Dia
tidak akan pernah membawa hukuman melalui Karunia ini.

Bahasa
Karunia lidah adalah ekspresi vokal inspirasi supernatural yang
diberikan oleh Roh Kudus menggunakan organ suara normal.
Ini adalah bahasa yang dipelajari oleh pembicara, juga tidak
dipahami oleh pikiran pembicara.
Bahasa yang diucapkan mungkin bahasa surgawi digunakan oleh
para malaikat, atau bahasa manusia.
Karunia lidah mungkin dapat dipahami oleh pendengar dalam
bahasa mereka sendiri.

Interpretasi / Pentafsiran
Karunia penafsiran bahasa lidah adalah Penjelasan supranatural
atau makna dari pesan ekspresi vokal dalam bahasa lain.
Ini bukan operasi, atau pemahaman, pikiran. Hal ini diberikan
oleh Roh Allah.
Interpretasi berarti untuk menjelaskan, menguraikan, atau
terungkap. Ini bukan kata, secara harfiah terjemahan kata demi
kata.

Nubuat
Karunia nubuat adalah ekspresi,vokal supranatural spontan yang
merupakan inspirasi dalam lidah yang dikenal yang memperkuat,
mendorong, dan kenyamanan tubuh Kristus.
Ini adalah pesan langsung dari Allah kepada orang tertentu, atau
sekelompok orang.

KARUNIA PEWAHYUAN
Karunia Pewahyuan adalah Roh Tuhan yang mengungkapkan,
pengetahuan, atau kebijaksanaan kepada umat-Nya untuk situasi
tertentu. Karunia ini dapat diberikan kepada kita melalui lidah
dan penafsiran atau karunia nubuat. Karunia ini dapat diberikan
kepada kita melalui mimpi, visi, atau pengetahuan batin.

Membedakan Roh
Yang membedakan roh adalah wawasan supranatural ke dalam
dunia roh. Ini menunjukkan kategori roh, atau roh-roh, di balik
orang, situasi, tindakan atau pesan.
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Tiga bidang roh harus dibedakan adalah:
 Dari Allah - Allah dan para malaikat-Nya
 Dari Setan - Iblis dan para pengikutnya
 Roh manusia - daging, atau manusia duniawi

Pengetahuan Firman
Pengetahuan Firman adalah wahyu adikodrati oleh Roh Kudus
dari fakta-fakta tertentu, sekarang atau masa lalu, tentang
seseorang atau situasi, yang tidak belajar melalui pikiran alam.
Karunia ini memberikan informasi dari Allah yang tidak dapat
diketahui secara alami.
Karunia ini adalah sebuah kata, bagian, bukan gambaran
keseluruhan, tidak semua pengetahuan Tuhan tentang hal
apapun. Ini berkaitan dengan informasi yang sebenarnya. Ini
menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang ada sekarang.

Hikmat Firman
Hikmat Firman adalah wahyu supranatural oleh Roh Kudus
memberikan hikmat Allah orang percaya tentang bagaimana
melakukan tindakan berdasarkan pengetahuan alam, atau
supranatural, Karunia ini mengungkapkan rencana Allah dan
tujuanNYA untuk hidup kita dan pelayanan. Karunia ini
mengungkapkan apa yang Tuhan segera ingin lakukan, dalam
waktu singkat, atau dalam waktu dekat atau jauh. Ia
mengungkapkan pertemuan individu atau Organisasi yang harus
dilakukan dan bagaimana untuk melanjutkan kehendak Tuhan.
Hikmat Firman sering beroperasi dengan Pengetahuan Firman.

Kuasa Karunia
Tuhan melepaskan kuasa-Nya mengalir melalui kita. Tuhan
melakukan sesuatu melalui kita!
 Allah berbicara kepada kita – Karunia Inspirasi.
 Dia mengungkapkan hal yang dapat kita – Karunia
Pewahyuan
 Dia melepaskan kita melalui kuasa-Nya untuk bertindak –
Karunia Kuasa.

Karunia Iman
Karunia iman adalah iman yang supranatural untuk waktu
tertentu dan tujuan. Ini adalah karunia kekuatan untuk
menyelesaikan tugas tertentu dalam situasi apa pun Anda berada
di pada waktu tertentu.

Pekerjaan Mujizat
Kerja mujizat adalah intervensi supranatural dalam kegiatan
alam. Ini adalah demonstrasi dari kuasa Allah yang mana
hukum alam dapat berubah, ditangguhkan atau dikendalikan
untuk sementara waktu.
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Kerja mujizat adalah gangguan sementara dan suspensi dari
tatanan alam dan terbiasa dengan manifestasi dari kekuatan
supranatural Tuhan.

Karunia Kesembuhan
Karunia kesembuhan adalah impartasi Kekuatan Supranatural
Kesembuhan Allah kepada orang-orang. Karunia ini
digambarkan sebagai hadiah (jamak) ada banyak cara diberikan,
atau Pelayanan penyembuhan orang sakit.
Karunia ini adalah manifestasi supernatural dari Roh Kudus dan
tidak sama dengan ilmu kedokteran.

MENCARI PEMBERI KARUNIA DAN KARUNIA
Lapar dan Haus
Matius 5:6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan diisi.

Carilah Pemahaman Roh
Roma 8:5,6 Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan
hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh, halhal dari Roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah
hidup dan damai.
Roma 8:13,14 Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati,
tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuh, engkau akan
hidup. Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.

Menerima Manifestasi
1 Korintus 12:7 Tetapi pernyataan Roh diberikan kepada masingmasing untuk keuntungan semua.
Yohanes 14:12 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, dia yang
percaya kepada-Ku, karya-karya yang Aku lakukan dia akan lakukan
juga, dan karya yang lebih besar akan dilakukannya, saat Aku pergi
kepada Bapa-Ku.
2 Timotius 1:6 Oleh karena itu kuperingatkan engkau untuk
mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan
tanganku atasmu.
Terus, menyimpan semua karunia-karunia
mengobarkan api ke dalam diri Anda!

Roh

untuk

PERTANYAAN PENGULANGAN
1. Daftar dan definisikan setiap karunia inspirasi.
2. Daftar dan definisikan setiap karunia Pewahyuan.
3. Daftar dan definisikan setiap karunia kuasa.
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Pelajaran Enam

Karunia Inspirasi
Bahasa roh dan Penafsiran
1 Korintus 12:8-10 Karena kepada seseorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain Firman
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, nubuat yang lain, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.
Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi

Pewahyuan

 Bahasa

Membedakan Roh

 Penafsiran Bahasa Roh
Nubuat

Firman Pengetahuan
Firman Hikmat

Kuasa
Karunia Iman
Karunia Kesembuhan
Kerja Mujizat

KARUNIA BAHASA – INTERPRETASI – NUBUAT
Pendahuluan
Karunia-karunia inspirasi diwujudkan ketika Allah
berbicara kepada orang percaya Rohani. Ketika orang
percaya bergerak dalam karunia-karunia ini, yang lain
menguat, didorong dan terhibur. Sementara Allah dapat
mengkoreksi, Dia tidak akan pernah membawa
penghukuman melalui Karunia.
1 Korintus 14:3 Tetapi dia yang bernubuat berbicara peneguhan
dan nasihat dan penghiburan bagi manusia.
Menyadari bahwa karunia-karunia ini tunduk pada
falibilitas manusia yang sedang berbicara, kata yang
disampaikan tidak pernah dipertimbangkan dengan otoritas
yang sama seperti Kitab Suci. Selalu harus dinilai dan
ditimbang dengan hati-hati, apakah itu dari Tuhan.
1 Korintus 14:29 Mari dua atau tiga nabi berbicara, dan biarkan
hakim lain.
Untuk semua Orang Percaya
Seperti yang kita pelajari dalam Pelajaran Tiga, manifestasi
berbahasa lidah adalah untuk semua orang percaya saat
mereka menerima baptisan dalam Roh Kudus. Paulus
memerintahkan orang percaya untuk berdoa agar mereka
diberi penafsiran.
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1 Korintus 14:13 Karena itu siapa yang berkata-kata dengan
bahasa roh, berdoa agar ia bisa menafsirkan.
Paulus juga menyatakan bahwa karunia nubuat adalah nilai
manfaat lebih dari karunia bahasa roh dan bahwa
keinginannya adalah semua bernubuat.
1 Korintus 14:5 Saya berharap kamu semua berbicara
dengan bahasa roh, tetapi lebih banyak lagi supaya kamu
bernubuat, karena dia yang bernubuat lebih besar dari dia
yang berbicara dengan bahasa roh, kecuali memang dia
menafsirkan, gereja dapat menerima peneguhan.
Semua berbicara dalam bahasa roh. Semua harus berdoa
supaya mereka menafsirkan, namun lebih baik untuk
bernubuat. Dari ajaran Paulus kita dapat mengasumsikan
bahwa ketiga Karunia inspirasi adalah untuk setiap orang
percaya.
PERBANDINGAN KARUNIA INSPIRASI
Bahasa dan Penafsiran
Karunia-karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh
adalah karunia yang paling mudah untuk dilatih. Karunia
ini adalah yang paling umum, dan karena itu, yang paling
disalahgunakan.
Sebuah pesan harus diberikan dalam bahasa roh sebelum
orang lain dapat menerima pesan dari Tuhan melalui
karunia penafsiran. Jadi, karunia bahasa roh dan aliran
penafsiran berhubungan.
Bahasa dan Nubuat
Ketika seseorang berbicara dalam bahasa Roh, ia berbicara
hal yang rahasia kepada Allah.
1 Korintus 14:2-5,39 Karena ia yang berbicara dengan
bahasa roh tidak berbicara kepada manusia tetapi
kepada Allah, karena tidak ada seseorang memahami
dia, namun dalam roh ia berbicara misteri.
Ketika seseorang memberikan
membantu orang percaya lainnya.

sebuah

nubuatan

ia

Ay. 3 Tapi dia yang bernubuat berbicara peneguhan
dan nasihat dan penghiburan bagi pria.
Berbicara dalam bahasa roh membangun, atau
meneguhkan, orang percaya dalam Roh. Karunia nubuat
membangun gereja.
Ay. 4 Dia yang berbicara dengan bahasa roh
meneguhkan dirinya sendiri, tetapi siapa yang
bernubuat meneguhkan gereja.
Nubuat lebih berdampak
meneguhkan gereja.

besar

karena

langsung
36

Ay. 5 Saya berharap kamu semua berbicara dengan
bahasa roh, tetapi lebih banyak lagi yang kamu
nubuatkan, karena dia yang bernubuat lebih besar dari
dia yang berbicara dengan bahasa roh, kecuali memang
dia menafsirkan, bahwa gereja dapat menerima
peneguhan.
Kata "gereja" digunakan sembilan kali dalam bab ini
menunjukkan pentingnya penggunaan karunia-karunia bagi
gereja.
Mengapa Bahasa?
Mengapa Nubuat?
Mengapa Allah berbicara melalui bahasa dan penafsiran
pada satu waktu dan melalui karunia nubuat yang lain?
1 Korintus 14:22 Karena itu karunia bahasa roh adalah
tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk
orang-orang kafir, tetapi bernubuat bukan untuk
orang-orang kafir tetapi bagi mereka yang percaya.
Bahasa roh adalah tanda untuk orang tidak percaya.
Penafsiran bahasa lidah adalah pesan Tuhan untuk tubuhNya.
Nubuat adalah untuk orang percaya. Nubuat membutuhkan
tingkat iman yang lebih tinggi untuk bergerak bila tidak
didahului
bahasa roh untuk melepaskan manifestasi
karunia ini.
KARUNIA BAHASA
Definisi
Karunia lidah adalah ekspresi vokal Rohani, inspirasi yang
diberikan oleh Roh Kudus menggunakan suara normal. Ini
adalah bahasa yang pernah dipelajari oleh pembicara, juga
tidak dipahami oleh pikiran pembicara.
Pesan yang diucapkan mungkin bahasa surgawi digunakan
oleh para malaikat, atau bahasa manusia. Karunia lidah
mungkin dapat dimengerti oleh pendengar.
.
Memahami Bahasa
Karunia bahasa roh, satu dari sembilan karunia rohani,
harus dibedakan dari manifestasi berbahasa Roh yang
merupakan bahasa Rohani pujian dan doa syafaat yang
diterima ketika seorang percaya yang dibaptis dengan Roh
Kudus.
Dalam karunia lidah, Allah berbicara kepada manusia.
Manifestasi dari doa dan pujian adalah bahasa Roh Kudus
melalui roh manusia berbicara kepada Tuhan. Yang satu
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adalah dari Allah kepada manusia dan yang lainnya adalah
dari manusia kepada Allah.
Bergerak dengan Bahasa
Ketika pengurapan pada seseorang dan mereka
memberikan dalam sebuah pertemuan publik, pesan dalam
bahasa roh yang tidak dipahami oleh orang banyak itu
harus diikuti dengan karunia penafsiran bahasa Roh.
1 Korintus 14:27 Jika ada yang berkata-kata dengan
bahasa roh, biarlah ada dua atau sebanyak-banyaknya
tiga, masing-masing pada gilirannya, dan membiarkan
seseorang menafsirkan.
Ketika seluruh kelompok berkata dalam bahasa roh, itu
adalah waktu pujian yang diberikan langsung kepada Bapa.
Tidak ada Penafsiran yang diperlukan setelah waktu pujian.
Jika ada orang dalam kelompok yang mungkin tidak
memahami apa yang baru terjadi, harus ada penjelasan
tentang makna bernyanyi dalam bahasa roh.
Di Muka Umum
Sebuah pesan dapat diberikan yang tidak dimengerti oleh
orang yang memberikan pesan, tetapi dipahami oleh
seseorang, atau orang, dengan jarak tertentu.
Kisah Para Rasul 2:4-6 Semuanya dipenuhi dengan
Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasalain
seperti yang diberikan Roh kepada mereka.
Sekarang tinggal di Yerusalem semua orang yang takut
akan Allah, orang Yahudi dari segala bangsa di bawah
kolong langit. Ketika mereka mendengar suara ini,
berkerumunlah orang banyak kebingungan, karena
masing-masing mendengar mereka berbicara dalam
bahasa mereka sendiri.
Tujuan
Tuhan ingin berbicara kepada umat-Nya. Salah satu cara
yang Dia lakukan saat ini adalah melalui bergerak dengan
karunia bahasa bersama-sama dengan penafsiran bahasa
Roh.
INSTRUKSI UNTUK PENGGUNAAN
Memiliki Urapan
Ketika Allah ingin memberikan pesan kepada tubuh dalam
bahasa roh, melalui siapa Ia ingin memberikan pesan yang
akan
merasakan
dorongan
Roh
Kudus
untuk
melakukannya. Orang tersebut akan mengalami urapan dan
desakan Roh dengan pikiran dari dalam jiwanya untuk
memberikan pesan dalam bahasa roh pada saat yang tepat
berikutnya dalam pertemuan. Dia tidak harus mengganggu
aliran pertemuan tersebut, apa yang saat ini sedang
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dilakukan atau dikatakan, tetapi harus menunggu sampai
waktu yang tepat. Ingat, Roh Kudus tidak akan pernah
mengganggu dirinya.
Menjadi Pengakuan
Dalam Pertemuan Ibadah yang lebih besar dari orang
percaya, yang terbaik adalah dikenal oleh Pemimpin
sebelum memberikan pesan. Alkitab mengatakan untuk
"mengenal orang-orang yang bekerja di antara kamu."
Adalah Sebuah pesan tidak diberikan kecuali seseorang
akan menafsirkan. Kalau memberikan pesan dalam bahasa
roh diharapkan untuk menafsirkannya.
Berbicara Jelas
Kata-kata tidak boleh diucapkan dengan berteriak, tapi
diucapkan dengan jelas,
karena emosi Roh adalah
memberi. Misalnya, kadang-kadang Roh akan memberikan
pesan dengan berani, atau sukacita. Ekspresikan emosi
Anda seperti saat Anda berbicara.
Memiliki Penafsiran
Saat suatu pesan yang diberikan, harus ada saat hening
sementara orang percaya menunggu Tuhan untuk
memberikan penafsiran meskipun karunia penafsiran.
1 Korintus 14:19,28 Namun di gereja saya lebih suka
berbicara lima kata dengan pemahaman saya, supaya
saya mengajar orang lain juga, dari sepuluh ribu kata
dengan bahasa roh.
Tapi jika ada juru bahasa, biarkan ia diam di gereja,
dan membiarkan dia berbicara kepada dirinya sendiri
dan kepada Allah.
Hanya Tuhan!
Paulus menginstruksikan jemaat yang tidak boleh ada lebih
dari tiga pesan individu dalam bahasa roh dalam pertemuan
dalam keadaan normal.
1 Korintus 14:27 Jika ada yang berkata-kata dengan
bahasa roh, biarlah ada dua atau sebanyak-banyaknya
tiga, masing-masing pada gilirannya, dan membiarkan
seseorang menafsirkan.
Jangan melarang
Berbicara dalam bahasa roh adalah satu-satunya karunia
dimana kita diperintahkan untuk tidak melarangnya.
1 Korintus 14:39 Karena itu, saudara-saudara,
keinginan sungguh-sungguh untuk bernubuat dan
janganlah melarang orang yang berbicara dengan
bahasa roh.

39

Karunia lain
Ketika karunia Bahasa dalam kerjanya, karunia penafsiran
dan karunia membedakan roh juga bekerja. Ini akan
dibahas lebih dalam pengajaran tentang karunia-karunia ini.
KARUNIA PENAFSIRAN
Definisi
Karunia penafsiran bahasa Roh adalah Kondisi Rohani
menampilkan penjelasan Jiwa, atau makna, dalam bahasa si
pendengar, dari ekspresi vokal pesan dalam bahasa lain.
Ini bukan operasi, atau pemahaman, pikiran. Hal ini
diberikan oleh Roh Allah.
Penafsiran berarti untuk menjelaskan, menguraikan, atau
terungkap. Ini bukan kata, harfiah demi kata, terjemahan.
Seseorang berbicara di negara asing mungkin perlu
penerjemah. Ini bukan karunia Roh, melainkan seseorang
yang mengerti dan berbicara dua bahasa dengan lancar.
Tidak sama Panjang
Penafsiran tersebut mungkin tidak sama panjang sebagai
pesan asli dalam bahasa roh karena dua alasan.
Ini bukan terjemahan sebenarnya. Ini adalah Penafsiran dan
tidak dapat mengambil kata-kata seperti banyak negara lain
yang telah memperkatakan Roh, atau butuh waktu lebih
banyak kata.
Orang yang memberikan penafsiran dapat pindah ke
karunia nubuat. Biasanya ada yang berbeda urapan dan
setelah Anda sadar akan bergerak dari Roh Kudus Anda
akan tahu bedanya
Tujuan
Karunia penafsiran memiliki satu tujuan utama yaitu untuk
membuat karunia bahasa dimengerti oleh para pendengar
sehingga gereja mungkin tahu apa yang telah dikatakan dan
dapat diteguhkan.
KERJA KARUNIA PENAFSIRAN
Di Muka Umum
Aturan yang sama berlaku untuk pekerjaan karunia
penafsiran yang berlaku untuk berbicara dalam bahasa roh
dalam pertemuan publik. Roh Kudus tidak akan pernah
melakukan apa pun dalam kebingungan atau dengan cara
yang mengganggu.
Satu orang dapat berbicara pesan dalam bahasa roh dan
kemudian memberikan penafsiran sendiri.
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Satu orang dapat berbicara dan orang lain memberikan
penafsiran.
Kadang-kadang satu orang mungkin mulai menafsirkan dan
orang lain mengambil itu dan menyelesaikannya. Hal ini
bisa terjadi ketika seseorang baru bekerja dalam penafsiran
dan menjadi takut ketika ia melangkah keluar dalam iman.
Kemudian orang yang lebih berpengalaman dalam karunia
penafsiran bahasa roh dapat menyelesaikan pesan. Sebuah
semangat kompetitif tidak boleh diizinkan dalam pekerjaan
karunia-karunia Roh. Sikap "saya bisa memberikan
penafsiran yang lebih baik dari itu" bukan Allah.
Dalam kerja dari karunia-karunia Roh, hal itu selalu
diperlukan bahwa karunia membedakan roh akan bekerja.
Ketika Karunia bekerja dengan bebas di sebuah pertemuan,
orang yang bertanggung jawab untuk membedakan roh-roh
dari setiap kerja dan untuk menghentikan apa pun yang
bertentangan dengan Firman dan / atau Roh Allah.
Secara Pribadi
Paulus menyatakan bahwa ia berdoa dalam bahasa roh
lebih dari yang lain, tapi dia melanjutkan dengan
mengatakan bahwa dalam pelayanan dia berbicara dalam
nubuatan. Jika ia tidak berbicara dalam bahasa roh dalam
pelayanan, ia pasti sudah menulis tentang bahasa Roh
secara pribadi.
Paulus juga memerintahkan kita untuk berdoa bagi karunia
penafsiran.
1 Korintus 14:13-15 Karena itu siapa yang berkata-kata
dengan bahasa roh, berdoa agar ia bisa menafsirkan.
Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku
berdoa, tetapi pemahaman ku tidak berbuah. Apakah
hasil itu? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku
akan berdoa juga dengan pengertian. Aku akan
bernyanyi dengan roh, dan aku juga akan bernyanyi
dengan pengertian.
Seperti kita berdoa dalam bahasa roh secara pribadi, kita
mungkin dituntun untuk meminta Tuhan untuk memberi
kita penafsirannya. Seringkali ketika kita terganggu tentang
situasi dan mulai berdoa dalam bahasa roh, kita akan mulai
berdoa dalam bahasa kita sendiri. Kita mungkin
menemukan diri kita berdoa hal yang kita bahkan tidak
tahu, atau meminta Tuhan untuk menangani masalah
dengan cara yang kita belum mengerti sebelumnya. Itulah
karunia penafsiran bahasa roh yang bekerja dalam
kehidupan doa pribadi kita.
Hal ini tidak perlu bahwa kita menafsirkan segala sesuatu
yang kita secara pribadi berdoa dalam bahasa roh. Banyak
kali kita memuji Tuhan dan perlu tidak ada penafsiran.
Atau, mungkin dalam Roh kita telah berdoa jawabannya
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tapi Tuhan tidak ingin jawabannya dinyatakan kepada kita
pada waktu itu.
1 Korintus 14:02 Karena ia yang berbicara dengan
bahasa roh tidak berbicara kepada manusia tetapi
kepada Allah, karena tidak ada seseorang memahami
dia, namun dalam roh ia berbicara misteri.
Seperti kita bekerja dalam karunia penafsiran secara
pribadi, kita sedang mempersiapkan diri untuk bekerja
dalam karunia penafsiran di muka umum.
MENERIMA KARUNIA INI
Dengan semua karunia-karunia Roh, seseorang harus
berada dalam hubungan yang benar dengan Allah atas
karunia untuk bekerja secara bebas.
Kami diperintahkan untuk meminta Bapa untuk bekerja
dalam Karunia yang paling diperlukan dalam pelayanan
kita, jadi langkah pertama adalah untuk bertanya! Ketika
penafsiran datang mungkin dengan kata-kata awal sedikit,
dan sisanya akan datang ketika kita berbicara kata-kata itu
dalam iman. Kami dapat menerima gambar, simbol, atau
pikiran. Kadang-kadang pesan diberikan dalam lagu, dan
Penafsiran dapat diberikan dalam lagu juga.
Peringatan!
Seseorang tidak akan pernah diberi penafsiran bahasa Roh
yang mengutuk karena kutukan berasal dari Setan.
Seseorang tidak akan pernah diberi Penafsiran yang
bertentangan dengan Firman Allah.
Sebuah Penafsiran lanjutan tidak akan pernah mengoreksi
apa lagi kerja orang dalam karunia penafsiran bahasa Roh
katakan. Pemimpin, dalam kasih, mungkin diperlukan
untuk mengoreksi seseorang yang tidak mengalir dalam
Roh dan kemudian meminta, atau memberikan penafsiran
yang tepat.
Roh Kudus juga telah memberi kita karunia membedakan
roh dan sangat penting bahwa karunia ini akan bekerja
ketika karunia inspirasi
sedang bekerja. Kita akan
mempelajari lebih dalam pelajaran tentang membedakan
antara roh. Namun, untuk saat ini adalah penting untuk
memahami bahwa sama seperti kita berdoa untuk karunia
penafsiran bila pesan yang diberikan dalam bahasa roh kita
untuk berdoa bagi karunia membedakan roh. Tuhan tidak
pernah membuat kesalahan, tetapi kita semua manusia, dan
manusia membuat kesalahan. Tuhan telah memberi kita
masing-masing tanggung jawab yang mengetahui semangat
yang kita dengar.
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YESUS DAN KARUNIA PENAFSIRAN
Yesus bekerja di semua karunia Roh kecuali karunia bahasa
roh dan penafsiran. Kami tidak memiliki contoh tercatat
dari dua Karunia yang digunakan dalam kehidupan-Nya.
Latihan
Adalah penting bahwa kita tidak menghabiskan waktu kita
hanya belajar fakta. Bahasa roh dan penafsiran hanya dapat
dipahami ketika mereka diizinkan untuk bekerja!
Ketika Anda telah sampai pada akhir pelajaran ini masuk
ke dalam suatu waktu pujian dan membiarkan Roh Kudus
untuk bekerja melalui Anda dalam karunia bahasa roh dan
penafsiran.
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Jelaskan dengan kata-katamu apa karunia bahasa Roh ?

2. Jelaskan apa karunia penafsiran bahasa Roh ?.

3. Bagaimana pesan dalam bahasa roh atau penafsiran bahasa Roh diberikan?
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Pelajaran Tujuh

Karunia Inspirasi
Karunia Nubuat
1 Korintus 12:8-10 Karena kepada seseorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain Firman
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, nubuat yang lain, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.
Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi
Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh
 Nubuat

Pewahyuan
Membedakan Roh
Firman Pengetahuan
Firman Hikmat

Kuasa
Karunia Iman
Karunia Kesembuhan
Kerja Mujizat

Karunia Nubuat
Definisi
Karunia nubuat adalah ekspresi, inspirasi dalam bahasa
yang dikenal memperkuat, mendorong, dan memelihara
tubuh Kristus. Ini adalah pesan langsung dari Allah kepada
orang tertentu atau sekelompok orang.
Kata Yunani untuk nubuat adalah "propheteia" yang berarti
berbicara tentang pikiran dan nasihat Allah..
Tujuan
Tujuan dari karunia nubuat adalah untuk memperkuat,
mendorong, dan memelihara.
1 Korintus 14:3 Tetapi semua orang yang bernubuat
berbicara kepada manusia untuk, mendorong,
menguatkan mereka dan memelihara.
 Menguatkan atau Meneguhkan
Dalam arti dasarnya, "memperkuat" atau "meneguhkan"
berarti mendirikan, atau membangun.
1 Korintus 14:4,5 Dia yang berbicara dengan bahasa
roh meneguhkan dirinya sendiri, tetapi siapa yang
bernubuat meneguhkan gereja. Saya ingin setiap orang
berbicara dalam bahasa roh, tapi saya lebih ingin anda
bernubuat. Dia yang bernubuat lebih besar daripada
orang yang berbicara dalam bahasa roh, kecuali dia
menafsirkan, sehingga gereja dapat dibangun.
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 Mendorong atau menasihati
Kata yang diterjemahkan "mendorong" adalah kata Yunani
yang berarti mendekat kepada Allah. Menurut kamus, kata
"yang mendorong" adalah untuk memberikan keberanian,
untuk menginspirasi harapan, atau memberikan keterangan.
 Memelihara
Kembali ke 1 Korintus 14:3 kata Yunani, "paramuthia,"
berarti terutama penghiburan berbicara erat dengan siapa
pun, dan menunjukkan. Menurut kamus, kata
"Memelihara" adalah untuk meringankan atau mengurangi
kesedihan atau kesulitan, menghibur, menyenangkan atau
menggembirakan.
Nubuat adalah
Bagian dari Pikiran Allah
Nubuat adalah bagian dari pikiran Allah - bukan gambaran
total.
1 Korintus 13:9 Sebab kita tahu dalam bagian dan kita
bernubuat dalam bagian.
Terbesar Dari Tiga Karunia
Nubuat adalah yang terbesar dalam karunia inspirasi.
1 Korintus 14:1,5,39 Kejarlah kasih, dan karuniakarunia Roh, tetapi terutama untuk bernubuat.
Saya berharap Anda semua berbicara dengan bahasa
roh, tetapi lebih banyak lagi Anda bernubuat, karena
dia yang bernubuat lebih besar dari dia yang berbicara
dengan bahasa roh, kecuali memang dia menafsirkan,
bahwa gereja dapat menerima peneguhan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, keinginan sungguhsungguh untuk bernubuat dan janganlah melarang
orang yang berbicara dengan bahasa roh.
Masuk untuk Orang yang tidak Percaya
1 Korintus 14:24,25 Tetapi jika semua bernubuat dan orang
yang tidak beriman atau orang yang kurang informasi masuk,
dia diyakinkan, ia dinilai oleh semua. Dan dengan demikian
rahasia hatinya yang terungkap,ia bersujud, ia akan menyembah
Allah dan berseru bahwa Allah benar-benar di antara kamu.
Tidak dapat dibatalkan
Yeremia 18:7,8 Begitu saya berkata tentang suatu bangsa dan
tentang suatu kerajaan, untuk mencabut, menarik ke bawah,
dan untuk menghancurkannya, jika bangsa yang terhadap siapa
saya telah berbicara bergantian bertindak jahat, saya akan
mengalah,tapi bencana akan tertimpa keatasnya.
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Karunia untuk Menjadi Hakim
Peringatan!
Nubuat adalah untuk sekelompok orang tertentu, pada
waktu tertentu, melalui orang tertentu. Setiap orang tidak
diberikan kepercayaan yang sama.
Orang, atau sekelompok orang, mendengar nubuat dapat
memberikan pesan konotasi yang berbeda dari apa yang
Roh Tuhan katakan.
Orang yang memberikan suatu nubuat pada orang percaya
harus dikenal oleh orang percaya tersebut. Jika orang
tersebut adalah orang asing di ibadah tetapi merasa dia
bernubuat, ia harus memperkenalkan dirinya dan meminta
izin dari pemimpin ibadah sebelum ia berbicara.
Mempertimbangkan dengan teliti
Nubuat, bahasa lidah, dan penafsiran bahasa lidah harus
dinilai oleh Firman dan oleh Roh.
Karunia-karunia inspirasi harus dipertimbangkan dengan
cermat oleh orang, atau orang-orang, yang mendengar
pesan.
1 Korintus 14:29-32 dua atau tiga nabi berbicara, dan
biarkan hakim lain. Tetapi jika ada yang
mengungkapkan kepada yang lain yang duduk ,
biarkan pertama diam. Bagi Anda semua dapat
bernubuat satu per satu, semua dapat belajar dan
semua mungkin terdorong. Dan roh para nabi tunduk
pada nabi.
Pertimbangan
Paulus, meskipun rasul, memerintahkan mereka untuk
menilai pesannya.
1 Korintus 10:15 Aku berbicara dengan kebijaksanaan
manusia; Pertimbangkan sendiri apa yang kukatakan.
TUJUH TEST UNTUK KARUNIA NUBUAT, BAHASA, PENAFSIRAN
Sesuai dengan Alkitab
Sebuah "kata" yang diucapkan Allah tidak akan pernah
bertentangan dengan Firman tertulis-Nya. Tuhan tidak
merubah ajaran-Nya. Kita harus menilai apa yang
tampaknya baru dengan semua ajaran Alkitab. Tidak boleh
ada konflik.
Galatia 1:8 Tetapi bahkan jika kita, atau seorang
malaikat dari surga, memberitakan injil lain bagi mu
dari apa yang telah kita beritakan kepadamu,
terkutuklah dia.
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Buah dalam Kehidupan Orang
Memang benar bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai
seseorang, tapi semua orang bertanggung jawab untuk
mengetahui buah yang diterima "kebenaran".
Matius 7:15,16 Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
berbulu domba yang datang kepadamu, tetapi dalam
hati mereka adalah serigala rakus. Anda akan tahu
mereka dengan buah-buahan mereka.
Memuliakan Kristus
Apakah pesan memuliakan Kristus? Apakah pesan tersebut
membawa kemuliaan kepada orang yang menyampaikan
pesan tersebut?
Yohanes 16:13,14 Namun, ketika Ia, Roh Kebenaran,
telah datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam
seluruh kebenaran, karena Ia tidak akan berbicara
pada otoritas-Nya sendiri, tetapi apa pun yang Dia
dengar Dia katakan, dan Dia akan memberitahu mu hal
yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, Ia akan
menyatakan kepada mu.
Wahyu 19:10b Karena kesaksian Yesus adalah roh
nubuat.
Apakah Terpenuhi
Jika pesan dari Tuhan, itu akan terjadi. Mungkin, tidak
dalam kerangka waktu kita, tetapi itu akan terjadi.
Ulangan 18:20-22 Tetapi nabi yang menganggap
berbicara dalam nama-Ku, yang belum kuperintahkan
untuk dia katakan, atau yang berbicara atas nama allah
lain, nabi itu harus mati.
Dan jika kamu berkata dalam hati, 'Bagaimana kami
bisa mengenali kata yang TUHAN tidak katakan? "Ketika seorang nabi berbicara atas nama TUHAN, jika
hal tersebut tidak terjadi atau terjadi, itu adalah hal
yang TUHAN tidak katakan; nabi yang telah
mengatakan itu terlalu berani, Kamu tidak perlu takut
kepadanya ".
Yehezkiel 12:25 "Sebab Akulah TUHAN. Aku berkata,
dan kata yang aku katakan akan terjadi, melainkan
akan ada lagi, sebab pada masa hidupmu, hai
pemberontak, Aku akan mengucapkan kata dan
melakukan hal itu, "firman Tuhan ALLAH.
Memimpin menuju Allah
Ada nubuat palsu dan ada nabi palsu. Sebuah nubuat dari
Tuhan selalu akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.
Pesan dari Setan akan menjauhkan kita dari Tuhan!
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Ulangan 13:1-3 Jika ada di antara kamu muncul
seorang nabi atau pemimpi itu, dan dia memberikan
tanda atau keajaiban, dan tanda yang heran dimana ia
berkata kepada mu dengan lancar, mengatakan, `Mari
kita mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal, dan
biarkan kami melayani mereka, "janganlah engkau
mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab
TUHAN, Allahmu, menguji mu untuk mengetahui
apakah kamu mengasihi TUHAN, Allahmu dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
Membawa Kebebasan
Jika sebuah pesan menyebabkan orang yang berusaha
untuk melayani Allah merasa tertekan, sedih, atau berat
dalam roh mereka,itu bukan dari Allah.
1 Korintus 14:03 Tetapi hamba yang bernubuat
berbicara peneguhan dan nasihat dan penghiburan
bagi manusia.
Roma 8:15 Sebab kamu tidak menerima roh
perbudakan lagi untuk takut, tapi kamu menerima Roh
oleh siapa kita berseru, "Abba, Bapa."
Sebagai Saksi
Kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita dan jika kita
belajar untuk mendengarkan, Ia akan bersaksi kepada kita
sebuah pesan dari Allah.
1 Yohanes 2:20,27 Tapi kamu telah diurapi Yang
Kudus, dan kamu tahu segala sesuatu.
Tetapi pengurapan yang kamu terima dari-Nya tinggal
di dalam Kamu, dan tidak perlu setiap orang
mengajarkan mu, tetapi urapan yang sama
mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan benar,
dan tidak bohong, dan sebagaimana Ia dahulu telah
mengajar kamu, kamu akan tinggal di dalam Dia.
Efesus 1:17-19 Bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Bapa yang mulia, dapat memberikan kepada mu
roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan-Nya,
pemahaman mu yang tercerahkan; supaya kamu tahu
apa harapan panggilan-Nya, apa kekayaan kemuliaan
warisan-Nya di dalam orang kudus, dan apa kebesaran
yang melebihi kekuasaan Nya kepada kita yang
percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya ...
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NUBUATAN PRIBADI
Jika seseorang menerima "nubuat pribadi," mereka harus
menilai dengan tujuh tes yang sama. Hanya setelah tes ini
diterapkan, pesan diterima roh mereka sebagai Firman dari
Tuhan.
Tujuh Tes
 Apakah sesuai dengan Alkitab?
 Apakah Buahnya mengantarkan Kehidupan?
 Apakah Memuliakan Allah?
 Apakah itu mendekatkan, atau menjauhkan dari
Tuhan?
 Apakah itu memberi Kebebasan, atau Ikatan?
 Apakah Saksi dalam Roh?
 Apakah Terpenuhi?
Tetap Melayani
Terutama di bidang nubuat pribadi, seseorang harus
menyadari "pentingnya Pelayanan"Nubuat. Dengan kata
lain, apakah perbandingan nubuat akan kebanggaan
penerima.
"Kamu adalah seorang yang Spesial..."
"Aku telah memanggil kamu untuk melakukan sesuatu
yang tidak ada orang lain yang pernah lakukan ..."
Apakah itu meningkatkan pembebas untuk hal khusus
dan penting?
"Dengarkan karena Aku telah mengirimnya kepada
Manusia ..."
Konfirmasi
Apakah pesan yang Tuhan katakan mengkonfirmasi-mu?
Jika pesan yang disampaikan sesuatu yang sama sekali
baru, namun kamu sedang menguji roh pengenalan akan
Allah, jaga pesan itu dalam roh dan tunggu konfirmasi
melalui orang lain.
Menghakimi mereka
Nubuat pribadi telah disalahgunakan di masa lalu, tetapi itu
tidak berarti nubuat pribadi harus dibuang. Sebaliknya,
mengambil waktu yang diperlukan untuk menilai nubuat
dan kemudian menerima nubuat.
Jika nubuat adalah peringatan tentang situasi atau
seseorang, ambil waktu untuk berdoa melalui hubungan
pribadi dengan Tuhan dan meminta Tuhan untuk lebih
banyak bekerja di situasi tersebut.
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menulis nubuat adalah hal yang baik, Anda dapat
memeriksa nubuat di masa depan. Nubuat dapat menjadi
sumber dorongan yang besar dan penghiburan, namun lagi,
Nubuat tidak boleh mengambil tempat Firman Allah.
KARUNIA NUBUATAN DIBANDING DENGAN PANGGILAN NABI
Karunia nubuat tidak sama dengan panggilan nabi. Allah
telah menunjuk suatu pelayanan Lima Jawatan.
Efesus 4:11 Dan Ia sendiri memberikan baik rasulrasul, beberapa nabi, beberapa penginjil, dan beberapa
pendeta dan guru ...
Pelayanan Karunia Nubuatan
Setiap orang percaya memiliki hak istimewa untuk
bergerak di karunia nubuat, tetapi tidak setiap orang
percaya memiliki panggilan seorang nabi.
1 Korintus 12:7,28,29 Namun pernyataan Roh
diberikan kepada masing-masing satu untuk
keuntungan semua.
Dan Tuhan telah menunjuk ini di gereja: pertama
rasul, kedua nabi, ketiga guru, setelah itu keajaiban,
maka karunia-karunia untuk menyembuhkan, untuk
administrasi, jenis bahasa roh.
Apakah semua rasul? Apakah semua nabi? Apakah
semua guru? Apakah semua pekerja keajaiban?
Sebagai contoh, empat anak perempuan Filipus bekerja
dalam karunia bernubuat, tetapi Allah mengutus Agabus
kepada Paulus sebagai nabi untuk menyampaikan nubuat
langsung pada Paulus.
Semua Kemungkinan Nubuatan
1 Korintus 14:31 Sebab kamu semua dapat bernubuat satu per
satu, bahwa semua dapat belajar dan semua mungkin didorong.
Meskipun fungsi karunia nubuatan dilakukan oleh seseorang, ini tidak
berarti mereka adalah nabi.
APAKAH KARUNIA NUBUATAN UNTUK HARI INI ?
Firman Tuhan menubuatkan bahwa akan ada nubuatan di
hari-hari kita.
Yoel Menulis
Yoel 2:28 Dan akan terjadi setelah itu bahwa Aku akan
mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; anak Laki-laki dan
perempuan akan bernubuat, orang tua mu akan bermimpi,
terunamu akan melihat visi ...
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Peter berkata
2 Petrus 1:19 kami juga memperoleh perkataan nubuat yang
lebih teguh, yang kamu lakukan dengan baik ketika
memerhatikannya, bagaikan sebuah lampu yang bercahaya di
tempat yang gelap, sampai hari menjadi petang dan fajar dapat
merekah di hatimu.
Lukas Mengutip
Kisah Para Rasul 2:16-18 Tapi firman yang disampaikan oleh
nabi Yoel: `Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Allah,
bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia;
anak laki-laki dan perempuanmu akan bernubuat dan orang
muda mu akan melihat visi, orang tua mu akan bermimpi. Dan
pada pelayanku Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada masa itu,
dan mereka akan bernubuat.
Paulus Menjelaskan
1 Korintus 13:8-13 Kasih tidak pernah gagal. Tetapi apakah ada
nubuat, mereka akan gagal, apakah ada bahasa roh, mereka
akan berhenti, apakah ada pengetahuan, akan lenyap pergi.
Sebab kita tahu kita bernubuat sebagian. Tetapi jika yang
sempurna telah datang, maka yang sebagian akan
dilakukanNYA. Ketika saya masih kecil, saya berbicara sebagai
seorang anak, saya mengerti sebagai seorang anak, aku berpikir
seperti seorang anak, tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku
meninggalkan sifat kanak-kanak.
Karena sekarang kita melihat pada cermin, samar-samar, tapi
kemudian muka dengan muka. Sekarang aku tahu sebagian, tapi
kemudian aku akan mengetahui sebagaimana aku juga sedang
diketahui. Dan sekarang tinggal iman, harapan, Kasih, ketiga,
tetapi yang terbesar ini adalah kasih.
Sampai Yang Sempurna datang
Nubuat akan berada di gereja sampai "Yang Sempurna
datang."
Beberapa berpendapat mengatakan "jika Yang Sempurna
datang" mengacu pada kanon Kitab Suci selesai, sehingga
menyiratkan bahwa karunia tertentu yang sementara sampai
Kitab Suci diselesaikan. Namun menurut konteksnya, kita
melihat bahwa kata-kata ini jelas referensi ke hari ketika
kita akan berhadapan dengan Yesus Kristus.
INSTRUKSI PENGGUNAAN
Karunia nubuat berbeda dengan karunia bahasa dalam
prakteknya. Kita dapat menerima nubuat di tempat pribadi,
atau dalam pertemuan ibadah.
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Karunia nubuat sering bergerak selama waktu pujian dan
penyembahan, atau setelah karunia bahasa dan penafsiran
bahasa roh.
Di Pribadi
Kita dapat menerima pesan tentang sesuatu yang kita telah
doakan sebagai peneguhan untuk kita sendiri. Mungkin
bukan sesuatu yang ingin kita bagikan di Ibadah.
Di Muka Umum
 Orang yang terkontrol

Orang yang memberikan nubuat harus dalam kontrol penuh
dari dirinya sendiri.
1 Korintus 14:32 Dan roh para nabi tunduk pada nabi.
 Suara Natural

Nubuat harus diberikan dengan suara Natural kecuali nada
suara diubah oleh Roh Kudus untuk penekanan.
 Bahasa Kontemporer

Nubuat biasanya harus diberikan dalam kata-kata
sederhana, modern dan mudah dipahami. Hindari bahasa
kuno yang dapat mengalihkan perhatian dari kesederhanaan
pesan
 Tidak dengan Emosi yang Ekstrim

Sebuah nubuat tidak boleh diberikan dengan penuh emosi
karena akan mengurangi makna dari pesannya. Seharusnya
tidak disampaikan secara berteriak, tetapi dengan suara
jelas.
 Menahan diri dari sikap Gugup yang berulang

Orang yang memberikan nubuat harus menahan diri dari
mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. "Beginilah
firman Tuhan" sering diulang dalam keragu-raguan. Jika
pesan ini benar-benar dari Tuhan, Roh-Nya akan
mengkonfirmasi itu dalam roh para pendengar.
PERTANYAAN PENGULANGAN
1. Apakah Karunia Nubuat?
2. Bandingkan karunia nubuat dan interpretasi.
3. Apa tujuh tes yang harus digunakan untuk menilai setiap pesan dari Allah?
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Pelajaran Delapan

Karunia Pewahyuan
Membedakan Roh
1 Korintus 12:8-10 kepada seseorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain Firman
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, nubuat yang lain, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.

Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi

Pewahyuan

Kuasa

Bahasa

 Membedakan

Roh

Karunia Iman

Penafsiran Bahasa Roh

Firman Pengetahuan

Karunia Kesembuhan

Nubuat

Firman Hikmat

Kerja Mujizat

Karunia Pewahyuan
Pendahuluan
Karunia-karunia pewahyuan, perwujudan Roh Tuhan yang
mengungkapkan identitas, sifat atau kegiatan roh, atau
ketika RohNya mengungkapkan pengetahuan atau
kebijaksanaan untuk umat-Nya. Wahyu ini ada dalam
pikiran kita melalui roh kita dalam bentuk, kesan pikiran,
mimpi perasaan, atau visi. Tiga Karunia Pewahyuan adalah
Roh Pengetahuan (atau membedakan roh), Firman
pengetahuan, dan firman Hikmat.
Sama seperti karunia-karunia inspirasi yang bergerak
bersama-sama, karunia-karunia Pewahyuan mengalir
bersama-sama hampir sebagai satu. Kami memisahkan
karunia-karunia dalam pembelajaran ini dengan tujuan
untuk memahami karunia-karunia ini. Ketika kita
mempelajari berbagai manifestasi Roh Kudus, kita menjadi
lebih bebas untuk menerima karunia-karunia dalam hidup
kita.
Mungkin ada beberapa kebingungan dalam pikiran kita,
apakah kita bergerak di Firman hikmat, Firman
pengetahuan, atau membedakan roh. Salah satu alasan
kebingungan adalah bahwa kita sering bergerak di lebih
dari salah satu Karunia. Tidak perlu untuk mengetahui
karunia yang kita terima. Kita hanya dapat memungkinkan
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Karunia untuk mengalir melalui kita sebagai kehendak
Allah.
Seperti Contoh
Karunia membedakan roh mungkin mengingatkan kita pada
fakta bahwa orang yang telah datang untuk berdoa
memiliki semangat jahat.
Kemudian Firman hikmat dapat memberitahu kita kapan
dan bagaimana melayani orang dengan hasil yang
langsung.
MEMBEDAKAN ROH
Definisi
Karunia membedakan roh adalah wawasan roh dalam dunia
roh. Ini menunjukkan jenis roh, di balik orang, situasi,
tindakan atau pesan. Ini adalah mengetahui dalam roh Anda
yang datang melalui Pewahyuan roh tentang sumber, sifat,
dan aktivitas roh apapun.
Kata "membedakan" dalam bahasa Yunani adalah
"diakrisis" dan itu berarti sebuah diskriminasi yang jelas.
Bukan
Ini bukan "karunia memperbedakan" - tidak ada Karunia
seperti itu disebutkan dalam Alkitab. The New King James
Version mengacu pada karunia membedakan roh, bukan
karunia
memperbedakan.
Penegasannya
adalah
bergeraknya kebijaksanaan manusia di bidang jiwa.
Membedakan roh bukan membaca pikiran, atau penetrasi
mental, atau wawasan psikologis. Hal ini bukan kritikan
atau penghakiman.
Yang membedakan Roh bukan kecerdasan atau Kesalahan.
Matius 7:1 Jangan Menghakimi, supaya kamu tidaaak dihakimi.
TIGA AREA DALAM AKTIVITAS ROH
Bila kita begerak dalam membedakan roh, penting bahwa
kita memahami ada tiga bidang kegiatan roh. Membedakan
roh akan bergerak di ketiga bidang ini, bukan hanya dengan
roh jahat. Mereka adalah:
 Roh ALLAH
 Roh Manusia
 Kerajaan Setan
Roh Allah
Roh Allah termasuk malaikat surgawi-Nya yang dikirim
untuk bertempur bagi kita dan membawa pesan untuk kita.
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Roh Manusia
Roh manusia membuat pilihan antara Roh Allah dan
Kerajaan Setan atau antara baik dan jahat. Melalui proses
asosiasi kehidupan dan keputusan, jiwa manusia akan
mencerminkan baik kodrat ilahi atau duniawi.
Roh manusia bisa penuh dengan kasih Allah dan karena itu
menunjukkan kemurnian, perilaku yang penuh kasih
melalui orang tersebut, atau dapat menjadi penuh
kemunafikan,
kebohongan
dan
kemarahan,
dan
menunjukkan perilaku bermusuhan, tidak manusiawi dan
mementingkan diri sendiri.
setan dan iblis
Ada kerajaan jahat dari setan dan para iblisnya. Beberapa
contoh adalah roh dari nafsu, iri hati, kesombongan,
berbohong, sihir dan pemberontakan.
TUJUAN KARUNIA MEMBEDAKAN ROH
Bila kita beroperasi dalam karunia membedakan roh, kita
dapat menguji roh-roh di balik ungkapan bahasa,
interpretasi, atau nubuat. Dalam pelepasan dan
penyembuhan kita dapat mengetahui roh yang terlibat.
Kita tidak membedakan roh-roh jahat saja, tetapi juga jiwa
manusia dari seseorang, atau keberadaan malaikat. Pada
saat dibutuhkan, orang percaya mungkin akan diberi kesan
yang kuat dari malaikat atau makhluk jahat.
Dengan membedakan roh yang bergerak di dalam tubuh
Kristus:
 Orang kudus yang terikat dapat dilepaskan;
 Rencana Setan dapat diketahui;
 Dosa dapat dijauhkan dari orang-orang kudus;
 Dan Pewahyuan Palsu dapat diketahui
Karunia yang penting
Semua Karunia untuk tujuan tertentu dan untuk keuntungan
semua. Namun hanya sedikit Karunia membedakan roh
yang diajarkan selama bertahun-tahun.
1 Yohanes 4:1-3 terkasih, tidak percaya setiap roh, tetapi
menguji roh, apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak
nabi palsu sudah keluar ke dunia. Demikianlah kita mengenal
Roh Allah: setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah
datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang
tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai
manusia, bukan dari Allah. Dan ini adalah roh Antikristus, yang
telah kamu dengar akan datang, dan sekarang sudah di dunia.
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Untuk Perlindungan kita
Kurangnya pengajaran ini telah membuat tubuh Kristus
tanpa Perlindungan
Setiap orang percaya harus berdoa untuk hasutan-hasutan
karunia membedakan roh untuk perlindungan dirinya
sendiri, perlindungan keluarga, dan perlindungan tubuh
Kristus.
KEPALSUAN
Peringatan dari Rasul Paulus
Paulus memperingatkan dari kepalsuan yang ada di sekitar
kita.
 Rasul Palsu
 Pekerja curang

2 Korintus 11:13-15 seperti rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja
curang, mengubah diri menjadi rasul Kristus. Dan tidak heran!
Sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena
itu ada hal besar jika pelayanannya juga mengubah diri menjadi
pelayan kebenaran, yang akhirnya akan sesuai dengan
perbuatan mereka.
 Berangkat dari Iman

1 Timotius 4:1,2 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di
waktu-waktu kemudian beberapa akan meninggalkan iman,
mengindahkan roh-roh penyesat dan ajaran setan, berbicara
dalam kemunafikan, memiliki hati nurani yang membakar
dengan besi panas.
 Memiliki wujud keIllahian

2 Timotius 3:1-9 ketahuilah, bahwa pada hari-hari terakhir akan
datang masa yang sukar, karena orang akan menjadi pencinta
diri sendiri, pencinta uang, membual dan menyombongkan diri,
bangga, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak
berterima kasih, tidak suci, tidak mengasihi, tak kenal ampun ,
pemfitnah, tanpa pengendalian diri, brutal, Penghina,
pengkhianat, keras kepala, sombong, pecinta lebih menuruti
hawa nafsu daripada Tuhan, memiliki kesalehan tetapi
menyangkal kekuatanNya.
Dan dari orang-orang yang berpaling! mereka yang menyusup ke
rumah, lalu melarikan perempuan sarat dengan dosanya,
dipimpin oleh berbagai nafsu, selalu belajar dan tidak pernah
bisa menerima pengetahuan tentang kebenaran.
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Sekarang seperti Yanes dan Yambres melawan Musa,
demikianlah juga mereka menolak kebenaran sebab pikiran yang
merusak, tidak setuju tentang iman, tetapi mereka akan maju
lebih jauh lagi, karena kebodohan mereka akan nyata bagi
mereka juga.
 Bertambah buruk dan jahat

2 Timotius 3:13 Tetapi orang jahat dan penipu akan bertambah
buruk dan jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
TANGGUNG JAWAB KAMI
 Menguji Roh

Allah tidak bermaksud bahwa kita harus tidak berdaya
melawan roh jahat. Dia telah memerintahkan kita untuk
menguji roh-roh dan Dia telah memberi kita petunjuk
tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Dia bahkan
telah memberi kita karunia membedakan roh sehingga kita
bisa tahu apa yang terjadi di sekitar kita.
1 Yohanes 4:1-6 terkasih, tidak percaya setiap roh, tetapi
menguji roh, apakah mereka berasal dari Allah, karena banyak
nabi palsu sudah berada di dunia. Demikianlah kita mengenal
Roh Allah: setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah
datang sebagai manusia, berasal dari Allah,
 Apa Ujiannya?

Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah
datang sebagai manusia, bukan dari Allah. Dan ini adalah roh
Antikristus, yang telah kamu dengar akan datang, dan sekarang
sudah di dunia.
Anda berasal dari Allah, anak-anakNya, dan telah mengalahkan
mereka, karena Ia yang ada di dalam kamu lebih besar dari dia
yang ada di dalam dunia. Mereka adalah dunia. Oleh karena itu
mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengar mereka.
Kita adalah anak Allah. Dia yang mengenal Allah mengabulkan
doa kita, ia yang bukan Allah tidak mendengar doa kita.
Demikianlah kita ketahui semangat kebenaran dan semangat
kesalahan.
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DUA AREA PENIPUAN
Penipuan Manusia
 Sulit diatur Orang

Manusia menipu orang lain karena berbagai alasan, Harta,
Tahta dan Kejayaan tiga penyebab utama
Titus 1:10 Sebab ada durhaka, baik pembicara dan penyesat,
terutama mengingat sunat itu.
Roma 16:18 Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan
kita Yesus Kristus, tetapi perut mereka sendiri, dan menurut
ucapan halus dan menyanjung Kotbah menipu hati yang
sederhana
 Ananias and Safira

Petrus, melalui karunia ini, melihat bahwa hati Ananias dan
Safira dipenuhi dengan kebohongan setan. Mereka
menahan sebagian dari uang yang telah dijanjikan untuk
pelayanan. Membedakan antara roh menjamin tubuh
Kristus terhadap infiltrasi penyesat.
Kisah Para Rasul 5:1-3 Tetapi seorang laki-laki
bernama Ananias, dengan Safira istrinya, menjual
miliknya. Dan ia menahan sebagian dari hasil, istrinya
juga menyadarinya, dan sebagian lain dibawa dan
diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu
dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari harga tanah untuk diri
sendiri?"
 Penipu

2 Timotius 3:13 Tetapi orang jahat dan penipu akan bertambah
buruk dan jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
Tipu Muslihat setan
2 Yohanes 1:7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi
ke dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang
sebagai daging. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Matius 24:24 Karena Kristus-Kristus palsu dan nabi palsu akan
muncul dan menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban yang besar,
sehingga untuk menipu, jika mungkin, bahkan umat pilihan.
Melalui membedakan antara roh, kita bisa tahu ketika kita
sedang tertipu baik oleh Setan melalui orang atau situasi, atau
dengan masyarakat sendiri. Ungkapan Pengetahuan ini menjadi
perlindungan bagi kita.
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YESUS BERGERAK DIKARUNIA MEMBEDAKAN ROH
“Kamu dan Kristus”
Kita memiliki dua contoh pernyataan yang dibuat oleh
Petrus. Salah satunya adalah pernyataan dari Setan. Ketika
Yesus bergerak dalam membedakan roh, kita dapat melihat
bagaimana kita juga perlu untuk bergerak dalam karunia
ini.
Matius 16:16,17 Dan Simon Petrus menjawab dan
berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang
hidup."
Jawab Yesus kepadanya: "Berbahagialah kamu, Simon
Bar-Yunus, karena bukan daging dan darah yang
menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di
surga."
Pernyataan Petrus tidak terbuat dari pengetahuan manusia,
tapi itu diungkapkan oleh Bapa.
Teguran setan
Segera setelah pernyataan di atas, Petrus menegur Yesus
mengatakan bahwa Yesus tidak boleh menderita. Kita
mungkin berpendapat bahwa itu adalah kekhawatiran
Petrus bagi Yesus yang menyebabkan dia menegur Yesus.
Dengan kata lain, pernyataannya tidak tampak salah di
permukaan. Tetapi Yesus menyebut Petrus sebagai Iblis
karena Yesus melihat roh yang adalah sumber dari
pernyataan Petrus.
Matius 16:22,23 Tetapi Petrus menarik Yesus ke
samping dan menegor Dia, katanya: "Jauhlah itu dari
Engkau, Tuhan! Ini tidak akan terjadi pada Mu"
Tetapi Dia berbalik dan berkata kepada Petrus,
"Pergilah dari sini, Setan! Kamu adalah pelanggaran
bagi-Ku, karena Kamu tidak memperhatikan apa yang
dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia. "
Tuli dan Bisu Roh
Yesus sering melakukan pelayanan dengan berbicara
dengan roh yang menyebabkan masalah.
Markus 9:25 b Ia menegor roh jahat, dengan
mengatakan kepadanya, "kamu yang membuat tuli dan
bisu, Aku perintahkan kepadamu: keluarlah dari dia,
dan jangan kembali lagi kepadanya!"
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CONTOH PERJANJIAN LAMA-MEMBEDAKAN ROH
Hamba yang melihat Dunia Roh
Elisa berdoa bahwa Hambanya akan melihat alam roh.
2 Raja-raja 6:16,17 Maka ia menjawab, "Jangan takut,
sebab Yang menyertai kita lebih dari pada yang
menyertai mereka."
Dan Elisa berdoa, dan berkata, Kemudian "Tuhan,
saya berdoa, buka matanya supaya ia dapat melihat."
TUHAN membuka mata pemuda itu, dan ia melihat.
Dan lihatlah, gunung itu penuh dengan kuda dan kereta
api.
Setiap kali seseorang melihat ke dalam dunia roh - roh
mengungkapkan baik atau jahat, itu yang membedakan roh.
Kita harus berdoa, seperti Elisa, bahwa mata rohani kita
sendiri akan dibuka.
Yesaya melihat
Yesaya 6:1 Dalam tahun Raja Uzia yang berakhir, aku melihat
Tuhan duduk di atas takhta, tinggi dan ditinggikan, dan ujung
jubah-Nya memenuhi Bait Suci.
CONTOH PERJANJIAN BARU-KARUNIA MEMBEDAKAN ROH
Paulus dan Gadis Budak
 Kata-kata baik dari Roh Jahat

Kisah Para Rasul 16:16-18 Sekarang hal itu terjadi, ketika kami
pergi untuk berdoa, seorang gadis budak kerasukan Roh ramalan
menemui kami, yang mendapat banyak keuntungan dengan
meramal.
Gadis ini mengikuti Paulus dan kami, dan berseru, katanya:
"Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi, yang
memberitakan kepada kita jalan keselamatan."
Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi Paulus,
sangat jengkel, berbalik dan berkata kepada roh itu, "Aku
perintahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus keluarlah dari
padanya." Dan ia keluar yang sangat kejam.
Apakah ramalan dalam ramalan gadis ini berusaha menutupi
keberadaannya dengan membuat pernyataan, gadis itu berkata
benar "apakah itu Laporan yang baik?".
Kita diberitahu bahwa Paulus terganggu selama beberapa
hari. Mengapa? Paulus menunggu untuk tahu jiwanya
 Motif
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Hal ini sangat mungkin, roh-roh dalam dirinya sedang
mencari akreditasi oleh asosiasi.
KARUNIA MEMBEDAKAN ROH SAAT INI
Jangan Bebal
Ingat - Tuhan tidak ingin kita menjadi tahu tentang roh di
sekitar kita - roh kita berada dalam Perkara dengan - roh
yang ada di sekitar kita.
Kita tidak bisa hanya berpikir sesuatu itu benar, kita harus
tahu mana roh yang dari Allah.
Kita tidak tahu roh seseorang yang bergerak penyampaian
Allah yang ditujukan kepada kita.
1 Yohanes 4:6 Kita berasal dari Allah. Dia yang
mengenal Allah mengabulkan doa kita, ia yang bukan
dari Allah tidak mendengar doa kita. Demikianlah kita
ketahui Roh kebenaran dan Roh kesalahan.
Kita adalah dari Allah dan memiliki hak untuk mengetahui
perbedaan antara roh kebenaran dan roh kesalahan.
Mengambil Langkah
Allah tidak mengungkapkan roh-roh jahat untuk orang
percaya tanpa tujuan. Setiap kali roh-roh jahat dilihat,
mereka segera harus diikat atau diusir tergantung pada
keadaan.
Markus 16:17 Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka
yang percaya: dalam nama-Ku mereka akan mengusir
setan, mereka akan berbicara Bahasa Roh ...
Lukas 10:19,20 Lihatlah, Aku memberikan Kuasa
untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, bahkan
atas seluruh kekuatan musuh, yang tidak bisa dengan
cara apapun menyakiti Kamu. Namun demikian
janganlah bersukacita karena dalam hal ini, bahwa
roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah
karena namamu ada terdaftar di sorga.
Anda telah diberi kekuasaan atas musuh.
mengatakan kepada kita apa yang harus dilakukan.
 Mengusir setan-setan

Yesus

 Menginjak-injak ular dan kalajengking
 Mengatasi semua Kekuatan musuh
 Tidak menyombongkan diri karena roh-roh tunduk
pada kita-tetapi karena kita berasal dari Allah
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BAHAYA DARI MOTIF YANG SALAH
Kita diperingatkan bahaya mencoba untuk mendapatkan
karunia-karunia Roh Kudus melalui motivasi yang salah.
Simon
Kis 8:7-9 Untuk mengusir roh jahat, menangis dengan suara
nyaring, keluar dari banyak orang yang kerasukan, dan banyak
yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Dan ada
sukacita yang besar di kota itu.
Tapi ada seorang laki-laki bernama Simon, yang sebelumnya
berlatih sihir di kota dan heran orang-orang Samaria, mengklaim
bahwa dia adalah seseorang yang besar.
Kis 8:13,18-24 Simon sendiri juga percaya, dan ketika dia
dibaptis dia melanjutkan dengan Filipus, dan takjub, melihat
mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan.
 Menawarkan Uang

Ketika Simon melihat, bahwa melalui penumpangan tangan
rasul-rasul, Roh Kudus diberikan, ia menawarkan uang kepada
mereka, Mengatakan, "Beri aku kekuatan ini juga, sehingga
kepada siapa aku menumpangkan tanganmungkin menerima Roh
Kudus."
 Dikecam oleh Petrus

Tetapi Petrus berkata kepadanya: "Uangmu akan binasa
bersama-sama dengan kamu, karena kamu menyangka karunia
Allah dapat dibeli dengan uang! kamu tidak memiliki bagian atau
bagian dalam hal ini, karena hati mu tidak benar di mata Allah.
Bertobatlah karena kejahatanmu, dan berdoalah kepada Tuhan,
mungkin pemikiran hati mu dapat diampuni.
Petrus melihat Roh-makhluk yang mempengaruhi tindakan
Simon.
Karena aku melihat bahwa kamu diracuni oleh kepahitan dan
terikat oleh kejahatan. "
Simon menjawab, "Berdoalah kepada Tuhan untuk ku, supaya
tidak ada hal-hal yang telah kaukatakan menimpa diriku."
Bar-Yesus
 Menentang Rasul

Kisah Para Rasul 13:6-12 Sekarang ketika mereka pergi melalui
pulau ke Paphos, mereka bertemu seorang tukang sihir , seorang
nabi palsu, seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus, yang
bersama gubernur, Sergius Paulus, seorang pria cerdas. Orang
memanggil Barnabas dan Saulus dan berusaha mendengar
firman Allah. Tetapi Elimas ahli sihir itu (begitu namanya
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diterjemahkan) bertahan mereka, berusaha untuk mengubah
gubernur jauh dari iman.
Kemudian Saulus, yang juga disebut Paulus, dipenuhi dengan
Roh Kudus, lalu merenung dan berkata, "Wahai yang penuh
dengan penipuan dan yang menipu semua, Kamu anak iblis,
kamu musuh segala kebenaran, kamu tidak akan berhenti
menyesatkan dengan cara langsung? Dan sekarang, memang,
tangan TUHAN menimpa kamu, dan kamu akan menjadi buta,
tidak akan melihat matahari selama beberapa waktu. "
 Penghakiman

Dan seketika itu dia dilingkupi kabut gelap, dan dia berkeliling
mencari orang untuk menuntun tangannya. Kemudian gubernur
itu percaya, ketika ia melihat apa yang telah dilakukan, takjub
oleh ajaran Tuhan.
PERTANYAAN UNTUK MENGULANG
1. Jelaskan karunia membedakan roh dalam kata-kata Anda sendiri.

2. Mengapa bergerak dengan Karunia ini sangat penting bagi anda?

3. Jelaskan tiga bidang kegiatan roh yang mungkin terlibat dengan Anda.
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Pelajaran Sembilan

Karunia Pewahyuan
Kata-kata Pengetahuan
1 Korintus 12:8-10 kepada seorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata-kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, yang lain nubuat, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.
Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi Vokal

Pewahyuan

Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh

Membedakan Roh
 Kata-kata Pengetahuan

Nubuat

Kata-kata Hikmat

Kuasa
Karunia Iman
Karunia Kesembuhan
Kerja Mujizat

KATA- KATA PENGETAHUAN
Definisi
Kata-kata pengetahuan adalah Pewahyuan Roh oleh Roh
Kudus dengan fakta-fakta tertentu, sekarang atau masa lalu,
tentang seseorang atau situasi, yang tidak dipelajari pikiran
kita. Ini akan sering mengganggu pikiran kita. Ini akan
datang sebagai pemikiran, kata, nama, perasaan, kesan, visi
atau sebuah kata yang adalah bagian kecil dari kalimat
"pengetahuan dari dalam.", Kata-kata pengetahuan adalah
bagian kecil dari pengetahuan tentang keadaan.
Kata pengetahuan bukan alasan untuk tidak menghabiskan
waktu mempelajari Firman Allah.
2 Timotius 2:15 Berusahalah supaya engkau layak di hadapan
Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang
berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
Kata pengetahuan, bagaimanapun, bukanlah pengetahuan
yang berasal dari Perjalanan dengan Tuhan dan
menghabiskan waktu dalam firman-Nya.
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Empat Jenis Pengetahuan
 Manusia

Pengetahuan manusia secara alami diperoleh melalui
pendidikan, penelitian ilmiah, dan kehidupan. Banyak hal
baik yang masuk dari Area Pengetahuan. Tapi tanpa
pengetahuan tentang Allah, tidak komplit atau
menimbulkan kesimpulan yang salah, sehingga membuat
pemikiran yang salah
 Roh Jahat

Pengetahuan tentang dunia roh dari sumber kejahatan yang
dipelajari oleh beberapa ilmu sihir melalui, keterlibatan
okultisme, penyembahan berhala, dewa-dewa, penyelidikan
metafisik, dan daerah setan. Daerah ini pengetahuannya
bisa sangat menarik dan harus benar-benar ditolak. Hal ini
dilarang oleh Allah.
 Pengetahuan Roh

Pengetahuan tentang bidang rohani dimulai saat kita
menerima Yesus sebagai Juruselamat kita.
Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka
mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus
Kristus yang telah Engkau utus.
 Pengetahuan Firman

Roh Pewahyuan dari Allah adalah fakta, sekarang atau
masa lalu, yang tidak dipelajari melalui alam pikiran.
Janji
Tuhan tidak pernah menunjuk umat-Nya untuk hidup pada
tingkat alam. Kita adalah makhluk roh dan harus belajar
untuk bergerak di area Roh untuk perlindungan kita, serta
orang-orang di sekitar kita.
Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita melalui kata-kata
pengetahuan karena berbagai alasan. Salah satu tujuan
utama adalah untuk membantu dan membantu dalam
menyempurnakan tujuan Allah di tengah-tengah umat-Nya.
Kata pengetahuan akan terungkap, diserahkan dan
melayani sedemikian rupa untuk selalu membawa
kemuliaan bagi Allah, bagi Manusia. Ini akan mengarahkan
dan membantu mereka dalam pelayanan dan selalu
menunjuk kepada Allah sebagai sumber.
Hal ini membantu kita untuk melayani dengan akurat dan
efektif. Ini akan memperingatkan bahaya, membawa
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dukungan, mengungkapkan dosa dan menjaga kita "di
jalur" dalam kehidupan kita sehari-hari dan pelayanan.
Untuk semua orang
Apakah kata-kata pengetahuan bergerak melalui semua
orang percaya? Ya!
1 Korintus 12:7 Tetapi pernyataan Roh diberikan kepada
masing-masing untuk keuntungan semua.
 Contoh Ananias

Ananias bukan rasul, pendeta, penginjil atau guru. Dia
adalah seorang awam, seorang pemercaya. Alkitab
menyebut dia seorang murid.
Kisah Para Rasul 9:10-12 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan
bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu
penglihatan: "Ananias!"
Dan
dia
menjawab:
"Ini
aku,
Tuhan!"
Jadi Allah berkata kepadanya, “Bersiap dan Pergilah ke jalan
yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang
dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan
dalam suatu penglihatan ia melihat, bahwa seorang yang
bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan
tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi.
Allah berkata pada Ananias
 Nama sebuah Jalan
 Nama Saulus
 Bahwa Saulus membutuhkan Penglihatan
Isi dari visi yang baik kata-kata pengetahuan dan kata-kata
hikmat. Pengetahuan adalah fakta. Kebijaksanaan adalah
wahyu dari apa yang Ananias harus lakukan dan apa yang
akan terjadi.
BERGERAK DENGAN KATA-KATA PENGETAHUAN
Kita mungkin melihat sesuatu dalam Roh di sekitar orang
atau tempat.
Kita mungkin mendengar kata atau frase dalam manusia
Rohani kita.
Kita mungkin merasa dalam tubuh kita sendiri merupakan
manifestasi dari sesuatu mengenai orang lain.
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Faktanya kita menerima kata-kata Pengetahuan tidak
berarti bahwa kita harus bertindak segera. Seringkali kita
perlu menunggu kata-kata Pengetahuan untuk memberitahu
kita bagaimana kita melanjutkan sesuatu. Di lain waktu
kata-kata pengetahuan dan hikmat akan bergerak secara
bersamaan dan memungkinkan pemenuhan tujuan Allah.
Sebuah kata pengetahuan dapat digunakan oleh Allah untuk
menghadapi orang lain dengan situasi mereka yang salah,
atau dosa dalam hidup mereka. Kata-kata tersebut harus
diberikan dalam kaasih, biasanya secara pribadi, dan selalu
bergerak dengan kata-kata hikmat!
Peringatan!
Roh Kudus tidak memberikan kata-kata pengetahuan untuk
mempromosikan satu orang atas orang lain.
Hati-hati dari setiap kata "pengetahuan" yang akan
cenderung untuk membawa perhatian pada diri sendiri, atau
untuk membangun suatu pelayanan tertentu. Tuhan tidak
berurusan dengan "rahasia."
Yesus tidak pernah bergerak dengan inisiatif-Nya sendiri.
Dia selalu bergerak dengan Roh. Ketika Ia melihat Bapa
mengerjakannya, atau mengatakan sesuatu, Dia akan
bertindak dengan kata-kata pengetahuan atau kata Hikmat.
Yohanes 5:19 Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada mereka:
"Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Anak tidak dapat
mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, tetapi saat Ia melihat
Bapa mengerjakannya; apa pun yang Dia lakukan, Anak juga
mengerjakannya. "
Setiap "Karunia Pewahyuan" yang menambahkan fakta
untuk setiap kejadian dalam Alkitab. Sebuah kata dari
pengetahuan akan selalu mencerminkan Firman Allah
seperti yang tertulis. Roh Kudus sebagai penulis Firman,
tidak akan pernah mengubah, atau merubah apa yang telah
ditulis.
Setiap "fakta" yang akan mengubah atau menambah
pengetahuan tentang keselamatan atau pengetahuan tentang
KeTuhanan harus ditolak karena bukan dari Allah.
Jika Roh Allah bergerak di area tertentu pemikiran atau
pelayanan selama ibadah, tidak akan ada katapengetahuan
yang menyimpang. Allah mengharapkan Anda untuk
bergerak pada pewahyuan, tetapi harus sesuai aliran,
urapan dan waktu dari setiap ibadah.
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Kita diharapkan untuk melaksanakan instruksi Roh Kudus
sesuai dengan waktu Tuhan dan ketertiban Nya. Dia tidak
pernah menghendaki kekacauan.
CONTOH KATA PENGETAHUAN DALAM PERJANJIAN LAMA
Ahia Diperingatkan dari Penipuan
Nabi Ahia diperingatkan oleh Allah dari penipuan yang
akan terjadi terhadap dirinya.
1 Raja-raja 14:2-6 Dan Yerobeam berkata kepada istrinya,
"Bangun, dan menyamarlah, supaya mereka tidak mengenali
kamu sebagai istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Memang,
nabi Ahia itu ada disana, yang mengatakan kepadaku bahwa aku
akan menjadi raja atas bangsa ini. Ambillah sepuluh roti, kue,
dan sebotol madu, dan pergi kepadanya, ia akan memberitahu
kamu apa yang akan terjadi dengan anak ini ".
Dan istri Yerobeam berbuat demikian; ia bangun dan pergi ke
Silo lalu sampai ke rumah Ahia. Tapi Ahia tidak bisa melihat,
matanya sayu karena usianya. Oleh sebab itu, TUHAN berkata
kepada Ahia, "Ini adalah istri Yerobeam datang untuk
menanyakan sesuatu tentang anaknya, karena ia sakit. Dengan
demikian kamu akan berkata padanya, karena itu akan menjadi,
ketika istri Yerobeam masuk, dia berpura-pura menjadi wanita
lain ".
Maka itu, ketika Ahia mendengar suara langkah kaki saat ia
datang melewati pintu, ia berkata, "Masuklah, istri Yerobeam.
Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain? Sebab Aku
telah dikirimkan kepada mu dengan berita buruk. "
Kata pengetahuan dan kata-kata hikmat yang bergerak
ketika Tuhan mengatakan kepadanya:
 Siapa wanita itu – istri Yerobeam
 Mengapa dia datang – untuk menanyakan anaknya
 Apa yang harus Ahia katakan – Dengan demikian
kamu akan berkata
 Apa yang wanita itu inginkan – berpura-pura menjadi
orang lain
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Ahia kemudian mulai bernubuat kepadanya tentang akhir
pemerintahan Yerobeam. Kata-kata pengetahuan ini
memberikan nubuat
Elia didorong
Setelah Nabi Elia memanggil api Allah turun di Gunung
Karmel, Izebel mengancam hidupnya. Elia lari dan
kemudian dalam keputusasaan ia berseru kepada Tuhan.
 Ambil hidupku

1 Raja-raja 19:4,14 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun
sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon
arar. Kemudian ia ingin mati, katanya: "Cukuplah itu! Sekarang,
ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari
pada nenek moyangku.”
 Aku sendirian

Lalu dia menjawab: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN,
Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan
perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh
nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang
masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku."So
 ALLAH punya 7,000
Allah menjawab,

1 Raja-raja 19:18 “Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu
orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah
Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia.".”
Gehazi ketahuan
Kata pengetahuan bergerak kali ini melalui Elisa lebih
daripada orang lain yang tercatat dalam Perjanjian Lama.
Setelah Naaman disembuhkan dia menawarkan untuk
memberikan penghargaan kepada Elisa dua kali, tetapi
Elisa menolak semua tawaran, yang ditunjukkan sebagai
rasa terima kasih.
 Berbohong pada Naaman

2 Raja-raja 5:20-27 Tapi Gehazi, hamba Elisa, abdi Allah,
berkata, " Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman,
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orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang
dibawanya. Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya aku akan
berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu dari padanya”
Jadi Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat Gehazi
berjalan mendahuluinya, dia turun dari kereta untuk
menemuinya, dan berkata, "Apakah ada kabar baik?"
Dan dia berkata, "Ada kabar baik. Tuanku Elisa menyuruh aku
mengatakan, “baru saja dua orang muda dari anak-anak para
nabi telah datang kepada saya dari pegunungan Efraim.
Silahkan memberi mereka talenta perak dan dua setel pakaian. "
Jadi Naaman berkata, "Silakan, ambillah dua talenta." Dan ia
mendesak dia, dan terikat dua talenta perak dalam dua tas, dua
setel pakaian, dan menyerahkannya kepada dua orang
hambanya, dan mereka mengangkutnya di hadapan Gehazi.
 Menyembunyikan barang yang dicuri

Ketika Gehazi datang ke benteng, ia mengambil barang itu dari
tangan hambanya, dan menyimpannya jauh di dalam rumah,
kemudian ia membiarkan orang-orang itu pergi, dan mereka
pergi.
 Berbohong pada Elisa

Sekarang dia masuk dan berdiri di depan tuannya. Elisa berkata
kepadanya, "kemana kamu pergi, Gehazi?" Dan dia berkata,
"Hambamu tidak pergi ke mana pun."
Elisa memiliki penglihatan Supranatural, (bergerak dengan
kata pengetahuan), semua itu Gehazi lakukan. Dia
menggambarkan secara detail apa yang dia lihat melalui
karunia ini.
 Hasilnya Penyakit Kusta

Lalu ia berkata kepadanya, "Bukankah hatiku pergi dengan
kamu ketika pria itu kembali dari atas keretanya untuk
bertemu dengan kamu? Apakah sudah waktunya untuk
menerima uang dan menerima pakaian, kebun zaitun dan
kebun anggur, domba dan lembu, laki-laki dan hamba
perempuan? Oleh karena itu kusta Naaman akan melekat
padamu dan keturunanmu untuk selamanya. "Dan ketika
Gehazi pergi maka ia kena kusta, dan timbul putih-putih
seperti salju.
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Peringatan terhadap Rencana musuh
Elisa mendengarkan suara Tuhan bahwa raja Syria mulai
mencari pengkhianat di tengah-tengah nya. Kemudian
hambanya berkata kepadanya, Nabi Elisa, menceritakan
kepada raja Israel kata-kata yang dia dengar di kamar Tidur
Raja!
2 Raja-raja 6:9-12 Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja
Israel mengatakan: "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab
orang Aram sudah turun menghadang ke sana."
Sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang
disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa
memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana,
bukan sekali dua kali saja.
Lalu mengamuklah hati raja Aram tentang hal itu, maka
dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka:
"Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari
kita memihak kepada raja Israel?"
Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya: "Tidak tuanku
raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang
memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang
diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu."
KATA-KATA PENGETAHUAN DALAM HIDUP YESUS
Ketika kita mempelajari kehidupan Yesus, sangat mudah
untuk berpikir, "Oh, Dia bisa melakukannya. Dia bekerja
sebagai Allah. "Tetapi Yesus mengesampingkan
kemampuan-Nya sebagai Tuhan dan berjalan di muka bumi
ini persis seperti Adam diciptakan untuk bekerja. Dia
adalah teladan kita. Hal-hal yang Dia lakukan kita lakukan
juga! Dia bekerja di bumi ini dalam kuasa Roh Kudus sama
dengan orang percaya saat ini adalah untuk bekerja.
Perempuan Samaria
Sementara Yesus berbicara dengan perempuan di sumur,
Dia menerima kata-kata pengetahuan tentang suami
perempuan itu. Pengetahuan tentang sesuatu yang Dia tidak
mungkin tahu di alam nyata, dan itu menyebabkan
keselamatan terjadi desa itu. Hal ini penting untuk melihat
bahwa meskipun Yesus tahu sesuatu yang salah, Dia tidak
menggunakan pengetahuan untuk mengutuk. Melalui kata71

kata hikmat, Dia menggunakan pengetahuan untuk
membawa perempuan itu kepada keselamatan.
Yohanes 4:16-18,39-42 Yesus berkata padanya, "Pergilah,
panggil suami mu, dan datang kemari."Perempuan itu menjawab
dan berkata, “aku tidak punya Suami.”
 “Kamu punya lima”

Kata Yesus kepadanya: "Tepat katamu, bahwa kamu tidak
mempunyai suami, sebab kamu sudah mempunyai lima suami
dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal
ini engkau berkata benar.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada-Nya
karena perkataan perempuan yang bersaksi, "Dia mengatakan
kepada ku semua yang pernah aku lakukan."
 Hasil- Banyak Pemercaya

Ketika orang Samaria bertemu Yesus, mereka mendesak Dia
untuk tinggal bersama mereka, dan Ia tinggal di sana dua hari.
Dan lebih banyak orang percaya karena perkataan-Nya.
Kemudian mereka berkata kepada perempuan itu, "Sekarang
kami percaya, bukan karena apa yang kaukatakan, sebab kami
sendiri telah mendengar dan tahu bahwa ini memang Kristus,
Juruselamat dunia."
Orang Buta
Yesus tahu bahwa penyebab kebutaan pria itu bukan karena
dosanya atau ayahnya. tidak ada cara di dunia yang bisa
menjelaskan hal ini. Hanya melalui kata-kata pengetahuan.
Yohanes 9:3 Yesus menjawab, "bukan orang ini bukan juga
orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus
dinyatakan di dalam dia."
Untuk membayar Pajak
Ketika tiba waktunya membayar pajak Romawi, Yesus
memerintahkan Petrus untuk menangkap ikan, membuka
mulutnya dan mengeluarkan koin yang mereka butuhkan.
Sekali lagi, tidak ada cara di dunia yang bisa menjelaskan
hal ini.
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Matius 17:27 Tetapi janganlah kita menyinggung perasaan
orang-orang itu. Jadi, pergilah ke danau untuk memancing.
Ambillah ikan pertama yang kautangkap. Di dalam mulutnya itu
engkau akan menemukan mata uang yang cukup untuk pajak
kita berdua. Ambillah uang itu dan bayarlah kepada mereka
pajak kita untuk Rumah Tuhan."
Pada Paskah
Yesus tahu murid-murid akan bertemu seorang pria yang
membawa sebotol air. Mereka mengikutinya ke rumah dan
bahwa rumah ini akan memiliki ruang atas dilengkapi bagi
mereka untuk digunakan.
Lukas 22:10-12 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Lihatlah, ketika
kamu memasuki kota, seseorang akan menemui mu sedang
membawa buyung air; ikuti dia ke rumah dimana ia masuk.
Kemudian kamu harus berkata kepada tuan rumah, Guru
mengatakan kepada Anda," Di mana ruang tamu di mana saya
dapat makan Paskah dengan murid-murid saya? "Kemudian dia
akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar
yang lengkap, yang sudah siap. "
Siapa yang akan mengkhianati
Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatiNya.
Yohanes 13:26 Yesus menjawab, "Ini dia, saat aku memberikan
sepotong roti dan mencelupkannya." Dan setelah mencelupkan
roti, Ia memberikannya kepada Yudas Iskariot, anak Simon.
CONTOH DALAM PERJANJIAN BARU
Kornelius
Kornelius menerima instruksi melalui penglihatan.
Instruksi itu bahwa ia meminta Petrus yang akan
mengatakan kepadanya apa yang harus ia lakukan.
Acts 10:1-6 Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius,
seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.Ia saleh,
ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak
sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada
Allah.Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam tiga petang, jelas
tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya
dan berkata kepadanya: "Kornelius!".
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Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: "Ada apa,
Tuhan?"
Jawab malaikat itu: "Semua doamu dan sedekahmu telah naik
ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang,
suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang
yang bernama Simon dan yang disebut Petrus.Ia menumpang di
rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang
tinggal di tepi laut. Ia akan mengatakan kepadamu apa yang
harus kamu perbuat"
Kata Pengetahuan yang disampaikan kepadanya:
 Laki-laki yang bernama Simon Petrus,
 Tinggal dengan Simon Penyamak Kulit
 Tempat Tinggal di tepi Laut
Kata pengetahuan telah bergerak dalam memberikan fakta,
tapi kata-kata hikmat bergerak dalam menceritakan apa
yang harus dilakukannya.
Petrus
Petrus tidak akan pergi ke rumah orang bukan Yahudi
'tanpa campur tangan Roh Allah dalam Penglihatan.
Kisah Para Rasul 10:17-19 Petrus bertanya-tanya di dalam
hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu.
Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang
disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana
rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah
Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan
ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu,
berkatalah Roh: "Ada tiga orang mencari engkau.
 Kata Pengetahuan

Sementara Petrus berpikir tentang penglihatan itu, Roh Kudus
berkata kepadanya, "Ada tiga orang mencari mu."
Petrus bertanya-tanya tentang apa yang telah dilihatnya
dalam Penglihatan. Ini bertentangan dengan semua yang
telah diajarkan. Tapi Tuhan segera mengkonfirmasi
Penglihatan dengan kedatangan pria. Dalam situasi ini katakata pengetahuan membuka dunia non-Yahudi secara
keseluruhan untuk Injil Yesus Kristus
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Kisah Para Rasul 10:44 Ketika Petrus sedang berkata demikian,
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan
pemberitaan itu..
Karena Kornelius berdoa, kata-kata pengetahuan Allah
hadir.
Paulus
Di Listra, Paulus memandang dan melihat iman seorang
pria impoten. Ini adalah kata-kata pengetahuan dalam
tindakan.
Kisah Para Rasul 14:8-10 Di Listra ada seorang yang duduk
saja, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan
belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan, ketika
Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat, bahwa
ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan
suara nyaring: "Berdirilah tegak di atas kakimu!" Dan orang itu
melonjak berdiri, lalu berjalan kian ke mari.
Pertanyaan untuk Pengulangan
1. Apa jenis-jenis pengetahuan dalam Karunia kata pengetahuan? Bandingkan satu dengan yang
lain.

2. Bagaimana cara supaya seseorang menerima Karunia kata-kata pengetahuan?

3. Berikan ilustrasi dari pengalaman Anda sendiri Karunia kata-kata pengetahuan bekerja melalui
Anda.
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Pelajaran Sepuluh

Karunia Pewahyuan
Kata- Kata Hikmat
1 Korintus 12:8-10 kepada seorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata-kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, yang lain nubuat, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.

Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi
Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh

Pewahyuan
Membedakan Roh
Kata-kata Pengetahuan
 Kata-kata Hikmat

Nubuat

Kuasa
Karunia Iman
Karunia Kesembuhan
Kerja Mujizat

KATA-KATA HIKMAT
Definisi
Karunia kata-kata hikmat adalah Pewahyuan supranatural
oleh Roh Kudus, memberikan hikmat Allah bagi orang
percaya untuk melakukan pekerjaan berdasarkan
pengetahuan Roh atau supranatural. Ia mengungkapkan
rencana Allah dan tujuan untuk hidup kita dan pelayanan.
Ia mengungkapkan tujuan Allah yang akan dilakukan
segera, dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat atau
jauh. Ia mengungkapkan secara individu atau kelompok apa
yang harus dilakukan dan bagaimana untuk melanjutkan
kehendak Tuhan. Kata-kata Hikmat sering bergerak dan
mengalir dengan kata-kata pengetahuan
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Hadir dalam banyak bentuk
Kata- kata Hikmat hadir dalam berbagai bentuk:
 Suara Hati,
 Melalui Penglihatan ketika terjaga,
 Melalui mimpi ketika tidur,
 Melalui orang lain yang bergerak di karunia bahasa roh
dan menafsirkan bahasa roh, atau karunia nubuat.
Bukan Hikmat Manusia
Kata hikmat adalah bukan Hikmat Manusia. Ini adalah
kata, atau frase, sebagian bukan seluruh.
1 Korintus 13:9 Karena pengetahuan kita sebagian, dan hal kita
bernubuat sebagian.
Ketika kata-kata hikmat mulai bergerak, hanya sebagian
dari Hikmat Allah diberikan kepada orang percaya. Allah
akan mengungkapkan sebagian pengetahuan-Nya untuk
orang percaya melalui roh manusia. Hal ini sering
diberikan dengan cepat untuk orang percaya dalam pola
pikir alam. Pikiran alam manusia sesaat dicampur dan atau
diresapi dengan pikiran-pikiran Allah. Hasilnya adalah
orang percaya tiba-tiba menjadi sadar akan rencana Allah,
tujuan dan bagaimana melakukan kehendak Allah yang
sempurna.
Itu akan datang sebagai kesan atau visi di mana kita akan
melihat diri kita bersemangat melakukan sesuatu dengan
cara tertentu, sebelum kita melakukannya.
1 Korintus 2:11-13 Untuk apa manusia tahu hal-hal yang ada
dalam hati manusia kecuali roh manusia yang ada dalam diri
mereka sendiri? Meski begitu tidak ada yang tahu apa yang
dipikirkan Allah, kecuali Roh Allah.
Sekarang kita menerima, bukan roh dunia, tetapi roh yang
datang dari Allah, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang telah
diberikan kepada kita oleh Allah. Hal-hal ini juga berbicara,
bukan dalam kata-kata yang mengajarkan hikmat manusia tetapi
Pengajaran Roh Kudus, membandingkan hal-hal rohani.
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Mintalah Hikmat
Ketika Tuhan mengatakan bahwa setiap dari kita bisa
meminta Hikmat, Dia berbicara Hikmat Roh Kudus untuk
bergerak di dunia.
Yakobus 1:5 Jika ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia
meminta Allah, yang memberikan kepada semua secara bebas
dan tanpa cela, dan itu akan diberikan kepadanya.
Ketika kita membiarkan Roh Kudus untuk bergerak melalui
hidup kita dalam kata-kata Hikmat, kita bisa bergerak dari
alam dunia ke alam rohani. Seperti kita berdoa bagi diri
kita dan orang lain, kita dapat menerima kebijaksanaan
supranatural yang mengungkapkan kepada kita bagaimana
berdoa dan apa yang harus dikatakan.
Menyerap Firman
Kata-kata hikmat tidak harus berurusan dengan Hikmat
Dunia, atau pelajaran Hikmat. Ini bukan alasan untuk tidak
berjuang mendapatkan Hikmat seperti yang diperintahkan
dalam kitab Amsal.
Amsal 2:1-6 Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan
menyimpan perintahku di dalam hatimu, dan telingamu
memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu
kepada hikmat, dan jika engkau berseru kepada pengertian, dan
menujukan suaramu kepada hikmat, jikalau engkau mencarinya
seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta
terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang
takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena
Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan hikmat.
Yosua diberitahu bahwa ia harus merenungkan Firman,
baik siang dan malam. Dengan melakukan hal itu kita
meletakkan dasar yang kuat dari Firman dan karunia katakata hikmat dapat bergerak.
Yosua 1:8 kitab Taurat ini tidak akan beranjak dari mulut mu,
tetapi kamu akan bermeditasi di dalamnya siang dan malam,
supaya engkau melakukan segala yang tertulis di dalamnya.
Maka engkau akan membuat jalan makmur, dan kemudian
engkau akan memiliki keberhasilan yang baik.
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Tujuan
Kata-kata hikmat diberikan untuk perlindungan dan untuk
panduan.
Kata-kata hikmat menjelaskan kepada kita bagaimana
menerapkan pengetahuan yang diungkapkan melalui katakata pengetahuan atau membedakan roh. Ini memberikan
wawasan tentang bagaimana berdoa dalam situasi tertentu.
memberi kita "kunci" untuk membantu seseorang dengan
berdoa bersama-sama.
Orang percaya akan mendengar hal-hal baru, segar, katakata kreatif atau kata-kata dalam rohnya. Kata-kata ini akan
paling sering mengganggu proses alam pikiran seolah-olah
itu dimasukkan ke dalam pikiran. Ini adalah karya Roh
Kudus yang menyebabkan orang percaya menyadari
kehendak Allah untuk situasi ini. Hal ini dapat terjadi
kapan saja, dimana saja, kadang-kadang ketika tidak
diharapkan. Itu adalah bagaimana saudara mengenal Roh
Kudus dan bukan diri saudara berpikir. Muncul tiba-tiba.
Pewahyuan ini selalu datang untuk membantu kita
melaksanakan rencana Allah dan tujuanNya.
Menerima Kata-Kata Hikmat
Semua karunia-karunia Roh yang diterima melalui iman.
Jika kita tidak bergerak dalam karunia , kita bisa meminta
Tuhan untuk memberikan karunia kepada kita.
Matius 7:7,8,11 Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, dan kamu akan menemukan; ketoklah, dan akan
dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan orang yang mencari, mendapat dan setiap orang
yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Jika kamu yang jahat, tahu cara memberikan hadiah yang baik
untuk anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga
memberikan hal baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya!
Langkah untuk menerima kata-kata hikmat:
 Berdoa dan mintalah Tuhan untuk karunia
kebijaksanaan diwujudkan dalam hidup saudara.
 Dalam iman mengharapkan Allah bertindak.
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 Peraturan selalu terbuka, tidak peduli saudara
memperhatikan atau tidak.
 Perhatikan Jawaban dari Tuhan.
PERBANDINGAN ANTARA KATA- KATA PENGETAHUAN DAN HIKMAT
Perbedaan antara kata-kata pengetahuan dan kata-kata
hikmat adalah bahwa firman memberikan pengetahuan
dalam fakta-fakta baik sekarang atau masa lalu. Firman
memberikan kebijaksanaan dengan pemahaman bagaimana
fakta-fakta tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan
rencana Allah yang terbaik.
Karena firmanmemberikan pengetahuan dengan fakta-fakta
di masa lalu atau sekarang, tidak berurusan dengan masa
depan. Firman memberikan kebijaksanaan dengan masa
depan dan kebijaksanaan supranatural yang akan
mengungkapkan Rencana Tuhan, sebelum terjadi.
Karunia bergerak Bersama-sama
Untuk tujuan Pembelajaran, dan karena karunia tersebut
tertulis secara terpisah di Korintus kita mempelajari dua
Karunia secara terpisah. Namun sangat sering karunia ini
bergerak bersama-sama dan sulit untuk dipisahkan.
 Yohanes di Patmos
Sementara Yohanes diasingkan di pulau Patmos, ia tidak
tahu gereja-gereja di Asia. Allah menampakkan diri
kepadanya dan memberitahukan kondisi gereja-gereja
sehingga ia menulis surat kepada tujuh dari gereja tersebut.
Itu pergerakan karunia kata-kata pengetahuan karena
ditangani dengan fakta. Kemudian Allah melanjutkan
dengan menceritakan apa yang gereja akan lakukan di masa
depan. Itu pergerakan karunia kata-kata hikmat.
 Ananias
Ananias, sebagaimana kita bahas dalam Pelajaran
Sembilan, diberikan banyak fakta ketika Allah
menyuruhnya pergi kepada Saul dan meletakkan tangan
padanya. Namun, ketika Ananias masih takut untuk pergi
kepadanya, Allah meyakinkannya dengan mengatakan
kepadanya untuk apa Dia memilih Saulus sebagai
pekerjaNya dan hal-hal yang akan terjadi kepada Saulus di
masa depan. Itu pergerakan Karunia kata-kata hikmat
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YESUS BERGERAK DALAM KARUNIA KATA-KATA HIKMAT
Penting untuk diingat ketika kita mempelajari kehidupan
Yesus bahwa Yesus mengosongkan diriNya dari atribut
ilahi-Nya dan melakukan perkara di bumi ini persis seperti
manusia diciptakan untuk bekerja.
Perempuan yang berada di Sumur
Yesus menerima Karunia kata-kata pengetahuan bahwa
wanita di sumur memiliki lima suami dan hidup dalam
perzinahan dengan pria lain. Dia bertindak atas
pengetahuan, Dia menerima kata-kata hikmat dan bertindak
melalui Pewahyuan supranatural. Bukan memanggil
pezinah atau meminta dia untuk dirajam sesuai hukum, Dia
bertindak menurut Karunia kata-kata hikmat yang telah
diterimaNya (Yohanes 4:16-29).
Dengan bergerak di Karunia kata-kata hikmat, kita juga
akan jauh lebih efektif dalam pelayanan kita.
Lazarus
Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, Ia segera tahu
kematian ini akan membawa kemuliaan bagi Allah dengan
kebangkitan.
Yohanes 11:4,14,17,23 Ketika Yesus mendengar itu, Ia berkata,
"Penyakit ini tidak sampai mati, tapi untuk kemuliaan Allah,
bahwa Anak Allah akan dimuliakan melalui itu."
Kemudian Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah
mati.
"Jadi, ketika Yesus datang, Ia menemukan bahwa ia sudah
berada di makam selama empat hari.
Yesus berkata kepadanya, "Saudaramu akan bangkit."
Pemuda Kaya
Ketika pemuda kaya berlari kepada Yesus, ia meminta
kepada-Nya,
Matius 19:16 b, 17,21 "Guru yang baik, perbuatan baik apakah
yang harus aku lakukan agar aku dapat memiliki hidup yang
kekal?"
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Yesus tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, Ia pergi
ke masalah yang sebenarnya.
Jadi Ia berkata kepadanya: "Mengapa kaukatakan Aku baik?
Tak seorangpun yang baik kecuali Satu, yaitu Allah. Tetapi jika
engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala
perintahNya. "
Dan kemudian Yesus menyebutkan enam dari Sepuluh
Perintah Allah. Pemuda itu bersikeras bahwa dia telah
melakukan ini dari masa mudanya.
Lalu Yesus menjawab,"Jika kamu ingin menjadi sempurna,
pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berilah kepada orang
miskin, dan kamu akan beroleh harta di sorga, dan ikutlah Aku."
Bagaimana Yesus tahu bahwa masalah sebenarnya terletak
pada cinta dan keterikatan orang akan harta miliknya?
Melalui bergerak dengan Karunia kata-kata Pengetahuan.
Bagaimana Ia tahu cara terbaik untuk mendekati masalah?
Melalui bergerak dengan Karunia Kata-kata Hikmat.
Peringatan ada Penganiayaan
Yesus memperingatkan murid-murid tentang penganiayaan
yang akan datang, tetapi dengan peringatan itu, Ia berjanji
kepada mereka untuk memberikan Hikmat supranatural.
Lukas 21:12-15 Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan
ditangkap dan dianiaya; kamu akan diserahkan ke rumah-rumah
ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada
raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku.
Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.
Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan
memikirkan lebih dahulu pembelaanmu.
Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata
hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah
lawan-lawanmu.
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Contoh dari Perjanjian Lama
Hizkia
Umur Hizkia diperpanjang.
2 Raja-raja 20:1-6 Pada waktu itu Hizkia sakit dan hampir mati.
Dan nabi Yesaya, anak Amos, mengunjungi dia dan berkata
kepadanya: "Beginilah firman TUHAN:.` Atur rumah mu, sebab
engkau akan mati, tidak akan sembuh "
Lalu dia memalingkan wajahnya ke arah dinding, dan berdoa
kepada TUHAN, katanya: "Ingat sekarang, ya TUHAN, aku
berdoa, betapa aku telah hidup di hadapan Mu dengan setia dan
dengan hati yang setia, dan telah melakukan apa yang baik di
mataMu ". Dan Hizkia menangis dengan sedihnya.
Lalu hal itu terjadi, sebelum Yesaya keluar ke pelataran tengah,
bahwa firman TUHAN datang kepadanya, katanya: Kembali dan
beritahu Hizkia pemimpin umat-Ku, 'Beginilah firman TUHAN,
Allah Daud, bapa leluhurmu: "aku telah mendengar doamu dan
telah Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku akan
menyembuhkan mu. Pada hari ketiga engkau akan naik ke
rumah TUHAN. Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas
tahun. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan
raja Asyur dan Aku akan memagari kota ini demi NamaKu".
Datang Banjir
Pewahyuan kepada Nuh ketika banjir besar datang, untuk
menyelamatkan manusia dan hewan.
Kejadian 6:12,13 Maka Allah melihat di atas bumi, dan memang
rusak, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di
bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan
untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh
dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan
mereka bersama-sama dengan bumi
Janji Allah
Terkadang Karunia kata-kata hikmat adalah tanpa syarat.
Contoh dari perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh.
Kejadian 9:12-16 Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian
yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang
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hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk
selama-lamanya: Busur-Ku Kutaruh di awan , supaya itu menjadi
tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila kemudian
Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan,
maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara
Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang
bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk
memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan,
maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjianKu yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup,
segala makhluk yang ada di bumi."
Lot diingatkan
Terkadang Karunia kata-kata hikmat bersyarat dan ini
adalah contoh tersebut. Lot diperingatkan untuk
meninggalkan Sodom dan karena ia mengindahkan
peringatan tersebut maka dia selamat. Lain halnya jika
tidak mengindahkan peringatan, tidak taat dan hilang.
Kejadian 19:12-16 Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot:
"Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu
laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota
ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini,
sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh
kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN; sebab itulah
TUHAN mengutus kami untuk memusnahkannya."
Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya,
yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya:
"Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab TUHAN akan
memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal
menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja.
Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak
Lot, supaya bersegera, katanya: "Bangunlah, bawalah isterimu
dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati
lenyap karena kedurjanaan kota ini."
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan isteri dan
tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab
TUHAN hendak mengasihani dia; lalu kedua orang itu
menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya di sana.
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Daniel
Nebukadnezar bermimpi dan karena itu hatinya gelisah,
tetapi ia lupa mimpinya. Kemudian ia menuntut orangorang bijak mengatakan kepadanya mimpinya dan juga
penafsirannya. Jika mereka tidak bisa melakukan ini,
semua "orang bijak" di negeri itu harus dibunuh. Ini
termasuk Daniel. Daniel menerima penglihatan malam
yang mengatakan kepadanya baik mimpi dan penafsiran.
Daniel 2:19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam
suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta
langit.
CONTOH DALAM PERJANJIAN BARU
Datang Kelaparan
Orang-orang percaya diperingatkan dari kelaparan yang
datang dan bantuan dikirimkan.
Kisah Para Rasul 11:28-30 Seorang dari mereka yang bernama
Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, bahwa
seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal
itu terjadi juga pada zaman Klaudius.
Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu
sumbangan, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing
dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di
Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka
mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan
Barnabas dan Saulus.
Paulus Penjara
Agabus menubuatkan penjara Paulus..
Kisah Para Rasul 21:10,11 Dan kami tinggal beberapa hari,
seorang nabi bernama Agabus datang dari Yudea. Ketika ia
datang kepada kami, ia mengambil sabuk Paulus, mengikat
tangan dan kakinya sendiri, dan berkata, "Beginilah firman Roh
Kudus, Demikianlah kelak orang-orang Yahudi di Yerusalem
mengikat orang yang memiliki ikat pinggang ini, dan
memberikan dia ke tangan bangsa-bangsa lain. "
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Kecelakaan Kapal
Sebelum berlayar menuju Kreta, Paulus memperingatkan
kapal karam dan hilangnya banyak nyawa dan harta benda.
Ia menyampaikan peringatan itu, tapi karena mereka tidak
mengindahkan itu, kapal, Peraturan, dan kargo hilang
Kisah Para Rasul 27:10,21-26 Saudara-saudara, aku lihat,
bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran
dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi
juga bagi nyawa kita.
Mereka tidak mengindahkan peringatan pertama.
Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah
Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata: "Saudara-saudara,
jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar
dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian
ini!
Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku
menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab
tidak seorangpun di antara kamu yang akan binasa, kecuali
kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu
dari Allah yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku,
dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! Engkau harus menghadap
Kaisar; dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua
orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan
selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudarasaudara! Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya
pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun
kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau."
Bahkan setelah Paulus memberi mereka kata-kata hikmat
beberapa mulai tidak taat.
Kis 27:30,31,44 Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk
melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci, dan
berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh
di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan
prajurit-prajuritnya: "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu
tidak mungkin selamat."
dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan
papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua
selamat naik ke darat.
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DIGUNAKAN DALAM PENGATURAN PELAYANAN
Ananias Dikirim ke Saulus
Tuhan berbicara kepada Ananias dan menyuruhnya untuk
pergi dan meletakkan tangan pada Saulus dan kemudian dia
bisa melihat lagi dan dari saat itu nama Saulus menjadi
Paulus dan dikhususkan untuk membawa pesan
keselamatan kepada bangsa-bangsa lain.
Kisah Para Rasul 9:11-15 Firman Tuhan: "Mari, pergilah ke jalan
yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang
dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan
dalam suatu penglihatan ia melihat, bahwa seorang yang
bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan
tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi."
Jawab Ananias: "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar
tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang
dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan
ia datang ke mari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala
untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu."
Tetapi firman Tuhan kepadanya: "Pergilah, sebab orang ini
adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku
kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang
Israel.Saulus dan Barnabas dipisahkan untuk suatu pekerjaan
khusus di petunjuk dari Roh Kudus.
Kisah para rasul 13:1-4 Pada waktu itu dalam jemaat di
Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan
Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes,
dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada
Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: "Khususkanlah
Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah
Kutentukan bagi mereka."
Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan
tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya
pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus
berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus.
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Rasul Yohanes
Rasul Yohanes mendapat penglihatan di alam Roh pada
hari Tuhan, dan seluruh kitab Wahyu melintas di
hadapannya.
Wahyu 1:10 Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku
mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti
bunyi sangkakala...
4:2 Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah takhta
terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk Seorang.
17:3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku
melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang
merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat.
Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
21:10 Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah
gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku
kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.
Ketika Yohanes tahu fakta tentang ketujuh jemaat yang
sebenarnya, ia bergerak dengan Karunia kata-kata
pengetahuan.
Ketika mengetahui masa yang akan datang, ia bergerak
dengan Karunia Kata-kata Hikmat
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Tulis dengan kata-kata saudara sendiri apakah Karunia kata-kata hikmat itu.

2. Berikan contoh pekerjaan Yesus dalam Karunia kata-kata pengetahuan dan Karunia kata-kata
hikmat.

3. Bagaimana Karunia kata-kata pengetahuan dan Karunia Kata-kata Hikmat bergerak bersamasama? Berikan contoh dari pengalaman Anda sendiri dalam kehidupan.

88

Pelajaran Sebelas

Karunia Kuasa
Iman
1 Korintus 12:8-10 kepada seorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata-kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, yang lain nubuat, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.

Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi Vokal
Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh
Nubuat

Pewahyuan

Kuasa

Membedakan Roh

 Karunia

Firman Pengetahuan

Karunia Kesembuhan

Firman Hikmat

Iman

Kerja Mujizat

IMAN, MUJIZAT, KARUNIA KESEMBUHAN
Pendahuluan
Ada tiga Karunia Inspirasi Vokal - Bahasa, Penafsiran
Bahasa dan Nubuat. Karunia-karunia ini merupakan
manifestasi Allah yang berbicara melalui kita.
Ada tiga Karunia Pewahyuan - Membedakan Roh, Katakata Pengetahuan, dan Kata-kata Hikmat. Karunia-karunia
ini merupakan Manifestasi Allah yang diungkapkan kepada
kita; segala sesuatu tentang Dunia dan Alam Roh
Yang terakhir, ada tiga Karunia Kuasa – Karunia Iman,
Kerja Mujizat, dan Karunia Kesembuhan. Tuhan ingin
berbicara kepada manusia. Sebagian besar waktu Dia
berbicara melalui orang percaya-Nya. Allah ingin
mengungkapkan banyak hal untuk dunia ini. Sekali lagi, Ia
ingin melakukan hal ini melalui orang percaya. Tuhan
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merindukan untuk mencukupi kebutuhan generasi ini,
tetapi Dia bekerja melalui umat-Nya.
Untuk Semua Orang Percaya
Masing-masing dari karunia-karunia Roh adalah
manifestasi Roh, dengan sembilan cara yang berbeda di
mana Ia bergerak melalui tubuh Kristus.
Satu Karunia atau semua
Pelajaran dahulu menyatakan bahwa setiap orang percaya
bergerak dalam satu Karunia, atau mungkin dua. Untuk
menerima ajaran ini, kita harus bertanya kepada diri sendiri
satu pertanyaan, "Mengapa Roh Kudus mengungkapkan
melalui Karunia Pewahyuan adanya roh jahat yang
menyangkal kuasa-Nya, melalui salah satu karunia Kuasa
untuk mengusir roh keluar?"
Dibatasi oleh diri sendiri
Pergerakan dari karunia Roh Kudus dalam hidup kita hanya
dibatasi oleh diri kita sendiri. Apa kita mau membiarkan
Tuhan Bekerja melalui kita? Berapa banyak waktu yang
kita sediakan untuk diberikan kepada-Nya? Bagaimana diri
kita diberikan kepada-Nya untuk digunakan-Nya?
1 Korintus 12:4 (Amplified) Sekarang ada bermacam - macam
Karunia dan Karunia disalurkan [kekuasaan yang luar biasa
membedakan orang Kristen tertentu, karena kekuatan dari
Pergerakan rahmat ilahi dalam jiwa mereka oleh Roh Kudus] dan
itu bermacam-macam, tetapi Roh (Kudus) tetap sama.
Karunia mengalir bersama-sama
Seperti telah kita pelajari sebelumnya, setiap kelompok
Karunia bekerja sama bersama-sama. Kita berbicara dalam
bahasa roh ketika kita menerima baptisan Roh Kudus.
Yang melengkapi kita untuk bergerak dalam karunia
pertama. Kemudian kita harus berdoa untuk karunia
penafsiran. Itu adalah Karunia kedua. Kemudian kita
mmemerlukan Karunia untuk bernubuat. Itu adalah Karunia
ketiga.
Kemudian kita bergerak ke dalam kelompok Karunia
kedua, Karunia Pewahyuan. Melalui ini, Allah
mengungkapkan kepada kita banyak hal. Salah satu bidang
pengetahuan yang diungkapkan berkaitan dengan
kebutuhan dalam kehidupan kita atau kehidupan orang90

orang di sekitar kita. Lalu kita mempelajari Karunia Kuasa
yang merupakan Kuasa Allah yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.
KARUNIA IMAN
Definisi
Karunia iman adalah Kuasa iman untuk waktu dan tujuan
tertentu. Ini adalah karunia kekuatan untuk menyelesaikan
tugas dalam situasi apa pun saat kita berada dalam waktu
tertentu.
Karunia iman diberikan bila dibutuhkan untuk tugas
tertentu segera atau dalam waktu dekat. Ketika kata-kata
hikmat diberikan kepada kita bagaimana tugas yang harus
dilakukan, maka akan memicu karunia iman untuk berani
melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Allah telah
rencanakan.
Bagaimana Menerimanya
Karunia iman diterima oleh karunia-karunia Pewahyuan.
Iman supranatural datang pada saat orang mempercayai
karunia kata-kata hikmat, yang mengungkapkan
demonstrasi kuasa Tuhan yang akan segera terwujud. Ia
melepaskan kita untuk berani bertindak berdasarkan
pewahyuan yang baru saja kita terima.
Bagaimana Manifestasinya
Seringkali karunia supernatural dari iman yang merupakan
bagian dalam Karunia kuasa. Ini dapat diwujudkan dalam
sebuah kalimat memerintahkan kuasa seperti Yesus berkata
kepada badai, "Damai, diamlah!" Atau saat Dia berkata,
"Lazarus keluarlah!"
Setelah menerima pewahyuan dari apa yang Tuhan
inginkan untuk dilakukan melalui kata-kata hikmat, karunia
iman akan datang atas orang percaya untuk menyelesaikan
tugas. Iman khusus ini diwujudkan ketika rencana tentang
bagaimana untuk melakukan sesuatu terungkap oleh katakata hikmat. Ini melepaskan orang percaya untuk berani
bertindak atas apa yang telah diberikan kepadanya oleh
Allah.
Ini adalah waktu dalam kehidupan orang percaya ketika dia
tidak berusaha untuk percaya. Dia tahu apa yang Firman
Tuhan katakan, apa kehendak Allah, dan bahwa Dia
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memiliki Kuasa supernatural dari Tuhan yang tinggal di
dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dan berhasil.
Ketika karunia iman hadir, kata-kata yang diucapkan secara
langsung diilhami oleh Roh Kudus dan memiliki otoritas
yang sama, seolah-olah Allah berbicara kepada mereka.
Hasil karunia iman mungkin merupakan karunia mujizat
atau kesembuhan.
Respon terhadap Karunia Iman
Ada banyak tanggapan untuk karunia iman.
 Untuk Membawa Kemuliaan Allah.
 Supaya setiap orang Percaya Kepada Allah.
 Membangkitkan Kekuatan dan Keberanian.
Realitas Allah yang hidup terlibat dalam urusan manusia
ditunjukkan.
EMPAT JENIS IMAN
Iman yang diterima
Iman saat kita menerima Yesus sebagai Juruselamat kita
adalah karunia dari Allah yang datang melalui pendengaran
akan firman Allah.
Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah
Buah Iman
Kesetiaan terdaftar sebagai salah satu buah Roh. Ini adalah
iman yang tumbuh dalam kehidupan seorang Kristen untuk
membangun dirinya dalam karakter spiritual.
Galatia 5:22,23 Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri. tidak ada Hukum yang
menentang Hal-hal itu.
Iman yang Umum
Ada Iman yang umum, setiap jenis iman yang datang
melalui pengenalan akan Tuhan, mengetahui firman-Nya
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dan percaya. Itu memiliki iman, bahwa apa yang telah
dikatakanNya akan Dia lakukan. Iman ini diperkuat setiap
kali kita berdoa dan menerima jawaban atas doa itu.
Markus 11:24 Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang
kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah
menerimanya , maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Karunia Iman
Karunia iman adalah iman supranatural untuk waktu dan
tujuan tertentu.
CONTOH KARUNIA IMAN DARI PELAYANAN YESUS
Iman yang Membangkitkan
Yesus sering Bergerak dalam karunia iman. Berikut ini ada
beberapa kali Dia menggunakannya.
 Membangkitkan Orang mati

Lukas 7:12-15a Dan ketika Ia datang dekat pintu gerbang kota,
dilihatlah, orang mati sedang diangkat, anak tunggal seorang
janda. Dan orang banyak dari kota itu menyertai dia.
Ketika Tuhan melihat Janda itu, tergeraklah hatiNya dan
berkata kepadanya, "Jangan menangis”.
Kemudian Dia datang dan menyentuh peti mati dan
membukanya, dan mereka yang membawanya berhenti . Dan Dia
berkata, "Anak muda, Aku berkata kepadamu, bangunlah!"
Dan anak muda yang mati, duduk dan mulai berbicara.
 Lazarus

Bahkan ketika Yesus menceritakan Lazarus sakit, Ia tahu
bahwa kematian Lazarus dan kebangkitannya akan
menyatakan
tentang kematian dan kebangkitan-Nya
sendiri.
Yohanes 11:43 b, 44 ... Dia berseru dengan suara nyaring:
"Lazarus keluarlah!"
Dan Lazarus keluar dengan tangan terikat dan kaki tertutup kain
kafan, dan wajahnya dibalut dengan kain. Yesus berkata kepada
mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."
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Karunia Iman yang terutama adalah bahwa Yesus
meletakkan nyawa-Nya untuk membayar hukuman bagi
dosa-dosa seluruh umat manusia dan mengetahui bahwa Ia
akan dibangkitkan.
Yohanes 11:25,26 Yesus berkata kepadanya: "Akulah
kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya kepada-Ku, meskipun
dia harus mati, ia akan hidup. Dan siapapun yang tinggal di
dalam Aku dan percaya tidak akan pernah mati. Apakah kamu
percaya ini? “
Keajaiban Karya Iman
 Badai Besar

Markus 4:37,38 Dan badai besar muncul, dan gelombang
mengalahkan perahu itu, sehingga Perahu sudah terisi air. Tapi
Dia berada di buritan, tertidur di Kamar. Dan mereka
membangunkan Dia dan berkata kepada Yesus, "Guru, apakah
Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Kemudian Dia bangkit dan menghardik angin, dan berkata
kepada laut, "Damai, diamlah!" Lalu angin itu reda dan danau
itu menjadi teduh sekali.
 Berjalan di atas Air

Kita sering mengabaikan fakta bahwa Yesus, sebagai
manusia, berjalan di atas air. Dia bergerak di bumi ini
sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Terlalu sering kita
melihat Petrus sebagai simbol kegagalan dalam insiden ini.
Itu akan baik bagi kita untuk mengingat bahwa Petrus
melakukan seperti Yesus lakukan. Dia menyelesaikan
pekerjaan-pekerjaan Yesus pada kesempatan ini, meskipun
hanya untuk waktu yang singkat.
Matius 14:25-32 Sekarang jam tiga malam, Yesus pergi ke
mereka, berjalan di atas air. Dan ketika para murid melihat Dia
berjalan di atas air, mereka berteriak, katanya: "itu hantu!"
Berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, katanya: "Jangan
takut! Ini Aku, jangan takut ".
Dan Petrus menjawab-Nya dan berkata, "Tuhan, jika itu Engkau,
Perintahkan supaya aku datang kepadaMu di atas air."
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Jadi Ia berkata, "Marilah." Dan ketika Petrus turun dari perahu,
ia berjalan di atas air untuk pergi kepada Yesus.
Tapi ketika ia melihat bahwa angin terasa kencang, ia takut,
dan mulai tenggelam dia berseru, katanya: "Tuhan, tolonglah
aku!"
Yesus segera mengulurkan tangan-Nya dan menangkap dia, dan
berkata kepadanya, "Hai iman yang kecil, mengapa kau ragu?"
KARUNIA IMAN DALAM BERBICARA TENTANG PENGHAKIMAN ALLAH
Penghakiman
Karunia iman dapat bergerak dengan cara yang tampaknya
destruktif untuk melindungi tubuh Kristus. Mungkin, tubuh
Kristus karena dosa dalam hidup mereka, atau takut apa
yang orang katakan, atau karena perasaan tidak mampu
enggan untuk bergerak. Tanpa karunia pewahyuan, dalam
kehidupan kita tidak mungkin untuk bergerak dalam
karunia iman dengan cara berikut.
 Dengan Yesus

Yesus mengutuk pohon ara.
Matius 21:19 Dan melihat pohon ara di pinggir jalan, Dia datang
untuk itu dan tidak menemukan apa pun di atasnya tetapi daun,
dan berkata kepadanya, "Biarkan buah tidak tumbuh pada mu
lagi." Dan segera pohon ara tadi menjadi kering.
 Dengan Petrus

Setelah Ananias telah terjatuh dan mati, Petrus berbicara
kutukan pada Safira sebagai karunia iman oleh kata-kata
hikmat.
Kisah Para Rasul 5:9-11 Lalu Petrus berkata kepadanya,
"Bagaimana mungkin kamu berdua bersepakat untuk menguji
Roh Tuhan? Tengok, orang-orang yang baru mengubur suamimu
berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau ke
luar. "
Kemudian segera dia jatuh di kaki Petrus dan menarik napas
terakhirnya. Dan orang-orang muda datang dan menemukannya
mati, dan membawa dia keluar, menguburkannya disebelah
suaminya. Begitu besar rasa takut yang ditimbulkan oleh
kejadian itu
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 Dengan Paulus

Kisah Para Rasul 13:8-12 Tetapi Elimas ahli sihir itu (begitu
namanya diterjemahkan) bertahan, mereka berusaha untuk
mengubah gubernur jauh dari iman.
Kemudian Saulus, yang juga disebut Paulus, dipenuhi dengan
Roh Kudus, lalu merenungkannya dan berkata, " dan berkata:
"Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat
dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah
engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu?
Dan sekarang, memang, tangan TUHAN menimpa kamu, dan
kamu akan menjadi buta, tidak melihat matahari selama
beberapa waktu. "Dan segera kabut gelap jatuh pada dirinya,
dan dia berkeliling mencari orang untuk menuntun tangannya .
Kemudian gubernur itu percaya, ketika ia melihat apa yang telah
dilakukan, takjub oleh ajaran Tuhan.
KARUNIA IMAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
Daud dan Goliat
1 Samuel 17:32,38-40,45-49 Lalu berkatalah Daud kepada Saul:
"Janganlah jantung tak bertuan gagal karena dia; hambamu ini
akan pergi melawan orang Filistin itu."
 Metode yang Manusia tetapkan

Jadi Saul memakaikan Daud Baju besi, dan ia menaruh helm
perunggu di kepalanya, ia juga memakaikan Dia Baju Zirah. Lalu
Daud mengikatkan pedangnya ke baju besi, dan ia mencoba
berjalan karena ia belum pernah memakainya. Lalu berkatalah
Daud kepada Saul, "Aku tidak bisa berjalan dengan ini, karena
aku belum pernah memakainya."
Kemudian Daud menanggalkannya. Lalu ia mengambil tongkat di
tangannya, dan ia memilih baginya lima batu halus dari sungai,
dan menempatkan mereka dalam kantong gembala, di dalam
kantong yang ia miliki, dan umban tangannya. Dan ia mendekati
orang Filistin itu.
 Karunia Iman
Kata-Kata Hikmat

Lalu berkatalah Daud kepada orang Filistin, "Kamu datang
kepadaku dengan pedang, dan dengan tombak. Tapi aku datang
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kepadamu di dalam nama TUHAN semesta alam, Allah bala
tentara Israel, yang telah engkau tantang. Hari ini TUHAN akan
menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan
mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Dan hari ini aku akan memberikan bangkai orang Filistin kepada
burung-burung di udara dan binatang-binatang liar di bumi,
supaya semua bumi tahu, bahwa ada Allah di Israel. Kemudian
semua majelis ini akan mengetahui bahwa TUHAN tidak
menyimpan dengan pedang dan tombak, karena pertempuran
adalah milik TUHAN, dan Ia akan memberikan ke tangan kami ".
 Iman memberikan Kemenangan

Dan jadilah demikian, ketika orang Filistin datang dan bangkit
dan mendekat untuk bertemu Daud, maka Daud bergegas dan
berlari ke arah tentara untuk memenuhi orang Filistin itu. Daud
memasukkan tangannya kedalam tasnya dan mengeluarkan batu
itu, dan lalu mengarahkan ke dahi orang Filistin itu, sehingga
batu itu tenggelam ke dahinya, dan ia sujud ke bumi.
Daniel
 Pernyataan Raja tentang Iman

Daniel 6:16-22 Demikianlah raja memberi perintah, dan mereka
membawa Daniel dan melemparkan dia ke dalam gua singa.
Tetapi raja berbicara, mengatakan kepada Daniel: "Allahmu
yang kausembah, akan menyelamatkan mu."
Kemudian batu itu dibawa dan diletakkan di mulut gua itu, dan
raja menyegel batu itu dengan cincin meterai sendiri dan dengan
tulisan, atas segala tuan, bahwa hukuman atas Daniel tidak
mungkin diubah.
Kemudian raja pergi ke istananya dan menghabiskan malam
dengan puasa, dan musisi dibawa ke hadapannya. Tetapi dia
tidak tidur juga. Lalu bangunlah raja pagi-pagi dan pergi dengan
segera ke gua singa. Setelah ia sampai ke ruang tengah, ia
berseru dengan suara meratap kepada Daniel. Raja berkata
kepada Daniel, " Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang
kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan
engkau dari singa-singa?"
 Kemenangan

Lalu Daniel berkata kepada raja, "Wahai raja, hidup selamanya!
Allahku telah mengutus malaikat-Nya dan menutup mulut singa,
sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tidak
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bersalah di hadapan-Nya, dan juga, ya raja, aku tidak melakukan
kesalahan terhadap Anda“.
Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego
Ketika mereka diperintahkan untuk menyembah raja,
mereka menolak bahkan jika itu berarti kematian. Tapi
perhatikan kata-kata mereka, mereka percaya pada Tuhan
untuk membebaskan mereka.
Daniel 3:16-18,20-26 Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego
menjawab dan berkata kepada raja, "Wahai Raja Nebukadnezar,
kami tidak perlu menjawab Anda dalam hal ini.
 Karunia Iman

"Jika itu terjadi, Allah kami yang kami layani, mampu untuk
membebaskan kami dari tungku yang menyala-nyala, dan Ia
akan melepaskan kami dari tangan Anda, ya raja
 Komitmen Total

"Tapi jika tidak, kami nyatakan kepada Anda, ya raja, bahwa
kami tidak memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah
patung emas yang Anda buat."
Ia memerintahkan orang-orang perkasa yang memiliki
keberanian diantara tentara-tentaranya untuk mengikat
Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego, dan melemparkan mereka ke
dalam dapur api pembakaran. Kemudian orang-orang ini
mengikat mantel, celana mereka, turban mereka, dan pakaian
mereka yang lain, dan melemparkan ke tengah-tengah tungku
yang menyala-nyala.
Oleh karena itu, karena perintah raja itu mendesak, dan tungku
yang sangat panas, nyala api membunuh orang-orang yang
mengangkat Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego. Dan ketiga orang
ini, Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego, jatuh terikat ke tengahtengah tungku yang menyala-nyala.
 Allah dengan mereka!

Lalu Raja Nebukadnezar heran, dan ia bangkit dengan tergesagesa dan berbicara, berkata kepada penasehatnya, "Bukankah
kita telah melemparkan tiga pria terikat ke tengah-tengah api
itu?"

98

Mereka menjawab dan berkata kepada raja, "Benar, ya raja."
"Lihat !" jawabnya, "Saya melihat empat pria, berjalan di
tengah-tengah api, dan mereka tidak terluka, dan bentuk
keempat adalah seperti Anak Allah."
Lalu Nebukadnezar pergi dekat mulut tungku api pembakaran
dan berbicara, katanya: "Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego,
hamba Allah Yang Mahatinggi, keluar, dan datang ke sini."
Lalu keluarlah Sadrakh, Mesakh dan Abed-Nego datang dari
tengah-tengah api.
KARUNIA IMAN BERGERAK HARI INI
Karunia iman diberikan kepada tubuh Kristus karena
berbagai alasan. Ketika kita belajar untuk bergerak di
dalamnya, kita akan digunakan oleh Allah untuk
melindungi diri kita sendiri, orang di sekitar kita dan tubuh
Kristus.
Tanpa iman, tidak mungkin untuk menyenangkan Allah.
Dengan iman, tidak ada yang mustahil karena ketika
karunia iman sedang bergerak, kuasa Tuhan untuk mujizat
dinyatakan.
Kita mulai dengan berolahraga, iman kita sendiri. Ketika
kita sampai pada akhir iman itu, sangat sering, karunia
khusus dari iman akan dinyatakan ketika Allah memberi
kita kata-kata hikmat.
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Jelaskan dengan Kata-kata saudara sendiri tentang Karunia Kuasa. Ada Tiga hal.

2. Apakah Karunia Iman itu?

3. Berikan contoh dari kehidupan Saudara sendiri bagaimana bergerak di karunia iman, atau
berikan contoh dari Alkitab dalam kata-kata saudara sendiri.
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Pelajaran Dua Belas

Karunia Kuasa
Mujizat
1 Korintus 12:8-10 kepada seorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata-kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, yang lain nubuat, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.

Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi
Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh
Nubuat

Pewahyuan

Kuasa

Membedakan Roh
Firman Pengetahuan
Firman Hikmat

Karunia Iman
Karunia Kesembuhan


Kerja Mujizat

Mujizat
Definisi
Mujizat adalah intervensi supranatural dalam kegiatan
alam.
Ini adalah demonstrasi dari kekuatan supranatural Allah,
dengan hukum alam yang berubah, ditangguhkan, atau
dikendalikan.
Ini adalah karunia Roh, diberikan kepada orang percaya ,
sehingga ia bekerja dengan Mujizat.
Karunia Kuasa bergerak sangat erat dengan karunia-karunia
Pewahyuan.
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Bagaimana Karunia Bergerak
Karunia Mujizat dimulai dengan pengetahuan yang telah
diterima, baik secara alami atau supernatural, dengan
bergeraknya karunia kata-kata pengetahuan. Selanjutnya,
karunia kata-kata hikmat bergerak. Karena ini terjadi, kita
sering melihat diri kita mengalami Mujizat sebelum terjadi.
"kata-kata Hikmat" ini melepaskan karunia iman. Ketika itu
terjadi, kita mulai berani melakukan apa yang kita lihat,
saat kita bergerak dengan kata-kata hikmat.
Hal ini disebut kerja mujizat, karena kita adalah peserta
aktif dalam mujizat. Apa yang kita lihat dengan kata-kata
hikmat dalam Roh, kita mulai berani bertindak ketika
karunia iman dilepaskan. Ketika kita mulai bergerak dalam
karunia mujizat, kuasa Allah dilepaskan dan keajaiban
terjadi. Dengan demikian, ada bagian Tuhan dan bagian
kita.
Itu Mudah
Karena karunia Roh Kudus perkembangannya mudah dan
cepat, kita menemukan bahwa mudah bergerak dalam
karunia rohani, mujizat seperti itu adalah untuk
memberikan penafsiran bahasa Roh, atau untuk bergerak di
salah satu sembilan karunia Roh.
Kuncinya adalah menerima Pewahyuan dengan menerima
kata-kata hikmat.
Tujuan dari Karunia Mujizat
Tujuan ilahi untuk mujizat dapat berupa:
 pembebasan dari bahaya
 perlindungan
 menyediakan bagi mereka yang membutuhkan
 melakukan penilaian
 membenarkan panggilan seseorang
 mengkonfirmasi Firman yang telah diberitakan

101

Karunia Mujizat akan selalu membawa kemuliaan kepada
Allah dan menyebabkan iman orang-orang bertumbuh.
PERGERAKAN KARUNIA MUJIZAT DALAM HIDUP YESUS
Tidak ada mujizat yang tercatat selama tiga puluh tahun
pertama dari kehidupan Yesus. Ia menerima kuasa Roh
Kudus dan setelah itu karunia Mujizat mulai terjadi melalui
kehidupan-Nya.
Mujizat Pertama Yesus
Manifestasi supernatural pertama dalam pelayanan Yesus
adalah Mujizat. PerjalananNya dimulai saat mengalami
peristiwa mengubah air menjadi anggur. Dia tidak merubah
jus anggur menjadi anggur, yang seharusnya merupakan
proses percepatan secara Normal. Dia mengubah air
menjadi anggur. Itu tidak mungkin terjadi tanpa campur
tangan Ilahi
 Yesus berkata – Mereka bertindak

Yohanes 2:7-11 Yesus berkata kepada mereka: "Isi tempayan
dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Dan Ia berkata kepada mereka, "Ambil beberapa sekarang, dan
bawa ke pemimpin pesta." Dan mereka pun membawanya.
Ketika pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur,
dan tidak tahu dari mana asalnya (tapi para pelayan yang telah
membawa air tahu), pemimpin pesta memanggil mempelai lakilaki. Dan dia berkata kepadanya, "Setiap orang mengatur,
mengeluarkan anggur yang baik di awal, dan ketika para tamu
sudah puas minum, setelah itu baru yang lebih rendah, tetapi
engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
 Hasil-Disiplin Iman.

Ini awal dari tanda-tanda Yesus di Kana yang di Galilea, adalah
pernyataan kemuliaan-Nya, dan murid-muridNya percaya
kepadaNya.
Memberi Makan Empat Ribu Orang
Beberapa mujizat yang dilakukan Yesus adalah untuk
banyak orang.
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Matius 15:33-38 Lalu murid-Nya berkata kepada-Nya, "Di mana
kita bisa mencari makanan di padang gurun, untuk mengisi
himpunan besar orang banyak?"
Yesus berkata kepada mereka: "Berapa roti ada padamu?"
Jawab mereka: "Tujuh, dan beberapa ikan kecil."
Dan Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
Dan Ia mengambil ketujuh roti dan ikan dan mengucap syukur,
memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridmurid-Nya, dan murid-murid memberikan kepada orang banyak.
Jadi mereka semuanya makan sampai kenyang, dan mereka
mengambil tujuh keranjang besar penuh roti yang tersisa.
Sekarang mereka yang makan empat ribu orang, tidak termasuk
perempuan dan anak.
Kesaksian Iman
Yohanes 20:30,31 Dan benar-benar Yesus melakukan banyak
tanda lain di hadapan murid-muridNya, yang tidak tertulis dalam
kitab ini, tetapi ini ditulis, supaya kamu percaya bahwa Yesus
adalah Kristus, Anak Allah, dan bahwa kamu yang percaya
memperoleh hidup dalam nama-Nya.
CONTOH MUJIZAT DALAM PERJANJIAN LAMA
Musa
Mujizat digunakan untuk membangun otoritas ilahi Musa
sebelum Firaun.
 Mendirikan Otoritas

Keluaran 7:9 Ketika Firaun berbicara kepadamu dan berkata,
'Tampilkan sebuah keajaiban, "maka kamu harus berkata
kepada Harun,' Ambil tongkatmu dan lemparkan di depan Firaun,
dan biarkan tongkat itu menjadi ular."
Keluaran 7:4,5 Tetapi Firaun tidak akan mengindahkan kamu,
maka Aku akan meletakkan tangan-Ku di Mesir dan membawa
tentara-Ku dan umat-Ku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir
dengan pertolongan besar. Dan Mesir akan mengetahui bahwa
Akulah TUHAN, apabila Aku mengacungkan tangan-Ku di Mesir
dan membawa orang Israel dari antara mereka.
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Elia dan Elisa
 Elia di Tepi sungai Yordan

2 Raja-raja 2:8 Sekarang Elia mengambil jubahnya,
menggulungnya, dan memukul air itu, dan air itu terbagi ke sisi
ini dan itu, sehingga mereka berdua menyeberang di tanah
kering.
Elia sebagai abdi Allah berjalan di banyak hal ajaib. Ketika
tiba saatnya bagi dia untuk pergi bersama Tuhan, Elisa
diuji.
Ketika Elia diangkat ke dalam kereta berapi, Elisa mampu
melihat ke dalam dunia roh dan melihat Elia pergi. Elisa
tidak melakukan mujizat apapun sampai setelah ia melihat
jubah Elia dan mengambilnya.
Kemudian Elisa mengambil jubah Elia dan kembali ke Sungai
Yordan. Elia telah berpisah dan Elisa telah menyeberang
sementara lima puluh nabi menyaksikannya.
Apa yang akan Elisa lakukan?
Elisa telah meminta dua bagian dari roh Elia. Janji itu, "jika
kamu lihat dan mengambilnya, itu akan menjadi milikmu."
Dia telah melihat Elia dan mengambil Jubahnya.
Sekarang, apakah ia bertindak dalam iman?
 Elia di Tepi sungai Yordan

2 Raja-raja 2:13-15 Ia juga mengambil jubah Elia yang terjatuh
dari dia, dan kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan.
Kemudian ia mengambil jubah Elia yang terjatuh dari dia, dan
memukul air itu, dan berkata, "Di mana TUHAN, Allah Elia?"
Dan ketika Ia memukul air, dibagi ke sisi ini dan itu, dan Elisa
menyeberang.
Sekarang ketika anak-anak nabi-nabi yang dari Yerikho
melihatnya, mereka berkata, "Roh Elia bersandar pada Elisa."
Dan mereka datang untuk bertemu dengannya, dan membungkuk
ke tanah di depannya.
Keajaiban ini menjadikan Elisa sebagai Nabi
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Kepala Kapak tenggelam
Keajaiban ini terjadi karena kebutuhan. Salah satu alasan
bahwa kita tidak melihat lebih banyak mujizat karena
kurangnya keyakinan kita sendiri. Kita beralasan yang ini
atau yang tidak cukup penting untuk intervensi Allah.
Ketika kita mulai melangkah keluar dalam iman dan
mengharapkan karunia Allah untuk bergerak dalam hidup
kita, kita akan melihat karunia Mujizat dalam dunia.
2 Raja-raja 6:4-7 Jadi dia lalu pergi dengan mereka. Dan ketika
mereka sampai di sungai Yordan, merekapun menebang pohon.
Tapi ketika ada yang menebang pohon, kepala kapak besi jatuh
ke air, dan ia berteriak dan berkata, "Aduh, tuan! Kapak itu
pinjaman. "
Dan abdi Allah berkata, "Di mana jatuhnya?" Dan dia
menunjukkan padanya tempat itu. Maka abdi Allah memotong
tongkat, dan melemparkannya di sana, dan membuat besi itu
mengapung. Setelah itu ia berkata, "ambilah." Jadi, dia
mengulurkan tangannya dan mengambilnya.
Simson
Simson membiarkan dirinya terikat oleh bangsanya sendiri
dan diserahkan ke tangan orang Filistin.
Hakim 15:14,15 Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang
Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka
berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan tali-tali pada tangannya
menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan
segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya.
Dia menemukan tulang rahang segar keledai, mengulurkan
tangannya dan membawanya, dan membunuh seribu orang
dengan itu.
Setelah ini, Simson haus dan Tuhan melakukan mujizat
untuk dia.
Hakim-hakim 15:18,19 Kemudian ia menjadi sangat haus, maka
ia berseru kepada TUHAN dan berkata, "Engkau telah
memberikan kelepasan yang besar oleh tangan hamba-Mu, dan
sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke tangan orang
tidak bersunat? "
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Maka Allah membagi tempat kosong yang ada di Lehi, dan air
keluar, dan ia minum, dan rohnya kembali, sehingga ia hidup
kembali. Oleh karena itu ia menyebut nama tempat itu En
Hakkore, yang di Lehi sampai hari ini.
Jika Tuhan memuaskan rasa haus Simson, mengapa tidak
Dia mencukupi kebutuhan kita hari ini? Tuhan ingin
terlibat dengan setiap bidang kehidupan kita.
Simson tidak terdengar "super rohani" ketika dia
mengatakan kepada Allah kebutuhannya. Tapi perhatikan,
dia memberitahu Allah kebutuhannya.
ORANG PERCAYA BERGERAK DALAM KARUNIA MUJIZAT DENGAN FIRMAN
Berjalan di atas air
Ketika Yesus berjalan di atas air, para murid takut.
Matius 14:27-29 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
katanya: "Jangan takut ! Ini Aku, jangan takut ".
Dan Petrus menjawab-Nya dan berkata, "Tuhan, jika itu Engkau,
perintahkan supaya saya datang kepadaMu di atas air."
Lalu Ia berkata, "Marilah." Dan ketika Petrus turun dari perahu,
ia berjalan di atas air untuk pergi kepada Yesus.
Jika kita bergerak dalam Karunia mujizat, kita harus
mengatasi ketakutan kita akan kegagalan dan ketakutan kita
terlihat bodoh. Kita harus melangkah keluar dari zona
nyaman kita. Perhatikan bahwa Petrus sangat rindu untuk
berjalan dalam karunia-karunia supranatural ketika ia
berkata, Petrus menerima firman hikmat dan karunia iman
ketika ia mendengar suara Yesus dan mengatakan
"perintahkan saya untuk datang kepadaMu di atas air.",
"Marilah " Petrus melangkah dari perahu dan mulai
bergerak dalam karunia mujizat saat berjalan di atas air.!
Tangkapan ikan besar
Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Lukas 5:4-7 "Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada
Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah
jalamu."
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Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap
sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai melonggar.
Jadi mereka memberi tanda kepada pasangan mereka di perahu
yang lain untuk datang dan membantu mereka. Dan mereka
datang dan mengisi kedua perahu, sehingga mereka mulai
tenggelam.
Yesus menggunakan cara ini untuk mengumumkan tujuanNya untuk melatih para murid-Nya ketika ia berkata,
Penginjilan adalah inti dari pelayanan Yesus "Aku akan
menjadikan penjala manusia.". Jika kita akan menjadi
efektif dalam pelayanan kita, tidak peduli betapa bodohnya
hal itu mungkin tampak kepada kita, kita harus cepat untuk
mematuhi kata-kata Yesus.
KARUNIA MUJIZAT DALAM KISAH PARA RASUL
Mujizat mengkonfirmasi Firman
Kis 8:5,6 Kemudian Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan
memberitakan Kristus kepada mereka. Dan orang banyak
dengan sehati memperhatikan hal-hal yang diucapkan oleh
Filipus, mendengar dan melihat mujizat-mujizat yang
dilakukannya
Janji Kuasa Mujizat
Kisah Para Rasul 1:4,5 Pada suatu hari ketika Ia makan
bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka
meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ
menantikan janji Bapa , yang -- demikian kata-Nya -- "telah kamu
dengar dari pada-Ku.
Kisah Para Rasul 1:8 "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi."
Setelah Yesus berbicara kata-kata terakhir-Nya di bumi ini
kepada orang percaya-Nya dan memberitahu mereka apa
yang kita sebut sebagai Amanat Agung, Markus
memberitahu kita,
Markus 16:20 Lalu pergilah mereka memberitakan Injil ke manamana, Tuhan bekerja dengan mereka dan mengkonfirmasikan
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin.
Kotbah Pertama
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Setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, Petrus
berdiri dan menyampaikan khotbah pertamanya. Tandatanda dan keajaiban adalah bagian dari khotbah itu.
Kis 2:22,43 Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini:
Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang
telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan
kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang
dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah
kamu, seperti yang kamu tahu.
Kemudian ketakutan datang atas setiap orang, dan banyak
keajaiban dan tanda-tanda dilakukan melalui para rasul.
KERJA MUJIZAT UNTUK ORANG PERCAYA SAAT INI
Mujizat untuk mengkonfirmasi setiap orang dengan pesan.
Bagaimana kita bisa memenangkan dunia yang hilang,
sakit, dan mati untuk Yesus tanpa bergerak dengan
Mujizat?
Ibrani 2:3,4 Bagaimana kita bisa luput jika kita mengabaikan
begitu besar keselamatan, yang pada pertama kali diucapkan
oleh Tuhan, dan telah dikonfirmasi kepada kita oleh mereka
yang mendengar-Nya, Allah turut bersaksi baik dengan tandatanda dan keajaiban , dengan berbagai mujizat, dan karunia Roh
Kudus, menurut kehendak-Nya sendiri?
Petrus memancing sepanjang malam tanpa hasil apapun.
Banyak kali kita, seperti Petrus, mencoba untuk bergerak
sesuai dengan pengetahuan kita sendiri. Kita harus belajar
mengatakan, "namun pada FirmanMu ..." Kita harus
meluangkan waktu untuk mendengar-Nya berbicara, untuk
menerima Firman-Nya melalui karunia Pewahyuan dari
roh, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat. Iman akan
datang ketika kita belajar menjadi cepat untuk taat dan
melangkah keluar ke karunia supernatural dari Karunia
mukjizat.
Melakukan Pekerjaan Besar
Yohanes 14:12 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, dia yang
percaya kepada-Ku, karya-karya yang Aku lakukan dia akan
lakukan juga, dan karya yang lebih besar dari dia akan lakukan,
karena Aku pergi kepada Bapa-Ku.
Mengapa Yesus mengatakan "karya besar" jika Dia tidak
serius? Menurut kata-kata-Nya, kita dapat melakukan
bahkan "hal-hal yang lebih besar" saat kuasa Roh Kudus
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dimanifestasikan melalui pergerakan karunia-karunia Roh
Kudus dalam hidup kita. Allah ingin lanjutkan untuk
mengkonfirmasi FirmanNya sebagai karunia mujizat
dilepaskan untuk bergerak dengan iman kita. Bukan kita,
tetapi Tuhan yang akan menerima semua kemuliaan.
Pertanyaan untuk Pengulangan
1. Jelaskan Karunia Mujizat dalam kata-kata saudara sendiri.

2. Jelaskan urutan Karunia lainnya dari Roh Kudus yang biasanya bergerak untuk
melepaskan karunia mujizat.

3. Berkaitan mujizat pribadi yang Tuhan lakukan bagi Simson. Mengapa hal ini penting
bagi saudara?
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Pelajaran Tiga Belas

Karunia Kuasa
Kesembuhan
1 Korintus 12:8-10 kepada seorang diberi kata-kata hikmat oleh Roh, dan yang lain kata-kata
pengetahuan melalui Roh yang sama, untuk yang lain Karunia Iman oleh Roh yang sama, yang lain
karunia penyembuhan oleh Roh yang sama, untuk yang lain kerja mujizat, yang lain nubuat, untuk yang
lain Hikmat roh, yang lain berbagai jenis bahasa roh, yang lain penafsiran bahasa Roh.

Sembilan Karunia Roh Kudus
Inspirasi
Bahasa
Penafsiran Bahasa Roh
Nubuat

Pewahyuan
Membedakan Roh
Firman Pengetahuan
Firman Hikmat

Kuasa
Karunia Iman
 Kesembuhan
Kerja Mujizat

Karunia Kesembuhan
Definisi
Karunia Kesembuhan adalah impartasi supranatural
kekuatan Kesembuhan Allah atas orang yang
membutuhkan kesembuhan.
Karunia ini digambarkan sebagai Karunia-Karunia (jamak)
karena Karunia lainnya dari Roh Kudus terlibat aktif saat
kita melayani penyembuhan orang sakit. ada banyak cara
untuk menyampaikan, atau Pelayanan Kesembuhan orang
sakit.
Karunia ini adalah manifestasi supernatural dari Roh Kudus
dan tidak sama dengan ilmu kedokteran.
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Karunia dalam Tindakan
Karunia Kesembuhan bukan anugerah khusus kepada orang
percaya tertentu, atau pelayanannya.
Karunia Kesembuhan adalah karunia Tuhan bagi tubuh
Kristus dan khususnya dengan yang membutuhkan
Kesembuhan.
Karunia ini dapat bergerak melalui orang percaya yang
dipenuhi Roh.
Semua orang percaya bergerak dalam karunia-karunia ini
ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dan
karena mereka, seperti Yesus, diurapi oleh Roh Kudus.
Kesembuhan dan Karunia Roh
Allah telah memberikan gerejaNya sembilan karunia rohani
yang berbeda. Beberapa karunia ini berhubungan langsung
dengan Kesembuhan orang sakit. Kita semua harus belajar
untuk melayani di karunia-karunia ini jika kita ingin efektif
melayani Kesembuhan orang sakit.
Kesembuhan dan Kata-kata Pengetahuan
Definisi
Apakah Anda ingat definisi untuk kata-kata pengetahuan?
Ini adalah Pewahyuan supranatural oleh Roh Kudus dari
fakta-fakta tertentu, sekarang atau masa lalu, tentang
seseorang atau situasi, yang tidak dipelajari melalui pikiran
alami.
Seringkali dalam pelayanan Kesembuhan, Tuhan
mengungkapkan kata-kata pengetahuan tentang penyakit
tertentu yang Dia ingin sembuhkan.
Kadang-kadang untuk satu orang tertentu, dan kadangkadang untuk beberapa orang.
Datang melalui
Kata pengetahuan datang dengan cara yang berbeda
sementara pelayanan Kesembuhan.
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 Perasaan

Ini mungkin datang melalui rasa ketidaknyamanan di
bagian tertentu dari tubuh yang dilayani.
Ketidaknyamanan ini sering digambarkan seperti tekanan,
kesemutan, atau sensasi.
Ini dapat dirasakan sebagai sedikit rasa sakit.
 Kata atau Pemikiran

Kata pengetahuan bisa dengan kata, atau pemikiran, yang
menggambarkan sakit, penyakit, atau rasa sakit.
Hal ini dapat menjadi nama penyakit atau nama bagian
tubuh yang terpengaruh.
 Visi

Hal ini juga dapat datang dengan visi dari bagian tubuh
yang membutuhkan Kesembuhan. Lokasi
Terkadang, Tuhan akan mengungkapkan lokasi orang
tersebut, atau bahkan orang yang tepat yang Dia ingin
sembuhkan pada waktu itu.
Hal ini kadang-kadang digambarkan sebagai tarik menarik (seolah-olah oleh magnet) terhadap bagian
ruangan, ke gang tertentu, atau ke lokasi yang tepat dari
orang tersebut.
Lain kali, ini bisa datang sebagai cahaya, atau sinar, atau
perasaan lainnya dalam Roh Kudus yang menarik perhatian
Anda untuk orang tertentu.
Tuhan mungkin mengungkapkan nama orang, atau
identifikasi lain, ketika diucapkan akan memastikan bahwa
orang tersebut adalah orang yang ditunjukkan oleh Roh
Kudus untuk Kesembuhan tertentu.
Iman yang dilepaskan
Saat Roh Kudus mengungkapkan melalui kata-kata
pengetahuan bahwa Dia akan menyembuhkan penyakit
tertentu atau orang tertentu, iman dilepaskan. Kadangkadang karunia iman. Seringkali kata-kata pengetahuan
juga melepaskan karunia kuasa Kesembuhan.
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Apa yang dinyatakan Tuhan, Dia menyembuhkan!
KESEMBUHAN DAN KATA-KATA HIKMAT
Karunia kata-kata hikmat adalah impartasi supranatural dari
hikmat Allah yang mengungkapkan bagaimana kita harus
melakukan tindakan yang secara efektif melayani
kebutuhan tertentu. Ini memberi kita hikmat untuk
mengetahui apa yang harus dilakukan dengan pengetahuan
yang telah kita terima baik secara alami atau supernatural.
Ini menunjukkan bagaimana kita harus melayani kebutuhan
sesuai dengan rencana dan tujuan Allah.
Adalah penting bahwa kita mengambil waktu untuk
mendengar dan melihat Bapa sehingga kita akan tahu jika,
siapa, kapan, dimana, dan bagaimana Dia ingin kita
melayani kebutuhan.
Yohanes 8:28 Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Ketika kamu
mengangkat Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah
Dia, dan bahwa Aku melakukan apa-apa tentang diriKu sendiri,
tetapi sebagai Bapa-Ku mengajar Aku, aku berbicara hal-hal ini."
Yohanes 14:10 Apakah Kamu tidak percaya bahwa Aku di dalam
Bapa dan Bapa di dalam Aku? Pekerjaan-pekerjaan yang aku
katakan kepadamu, aku tidak berbicara atas otoritasku sendiri,
tetapi Bapa yang diam di dalam Aku melakukan pekerjaan.
Melalui kata-kata hikmat, Yesus dibawa kepada orang
lumpuh di kolam Bethesda, dan Kesembuhan dilayani
dengan cara yang berbeda. Ia menyembuhkan banyak orang
dengan berbagai cara. Dia meletakkan tangan di atas
mereka, Ia memasukkan jari-Nya di telinga mereka, Ia
meludah dan meraba lidah mereka, Yesus mengusir rohroh, Dia bahkan menyembuhkan dengan berbicara saja.
Kesembuhan dalam Pelayanan Paulus
Paulus juga melakukan pelayanan dalam berbagai cara
karena ia melakukannya dengan firman. Paulus melayani
kesembuhan melalui penumpangan tangan dan melalui
sapu tangan dan celemek yang diambil dari tangan dan
diletakkan pada bagian yang sakit. Paulus mengangkat anak
muda, Eutikhus, dari antara orang mati dengan merebahkan
diri di atas tubuhnya dan memeluknya.
Sebelum Paulus melayani ayah Publius, dia berdoa dulu,
(ternyata untuk menerima kata-kata hikmat tentang cara
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kesembuhan orang ini) dan kemudian dia memegangnya
dan menyembuhkannya.
Kis 28:8 Dan itu terjadi bahwa ayah Publius terbaring karena
sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya dan
berdoa, dan ia meletakkan tangannya ke atasnya dan
menyembuhkannya.
Dengan kata-kata hikmat kita dapat melihat diri kita
melayani penyembuhan untuk orang dengan cara yang tak
terduga. Karena ini terjadi, karunia iman mulai bergerak
dan kita hanya melakukan apa yang Allah nyatakan. Ketika
ini terjadi, manifestasi kesembuhan selalu datang.
KESEMBUHAN DAN MEMBEDAKAN ROH
Roh Kelemahan
Yang membedakan antara roh adalah wawasan supranatural
ke dalam dunia roh. Ini menunjukkan roh, atau roh lain, di
balik situasi, tindakan atau pesan.
Seringkali setan memberi roh kelemahan yang bertanggung
jawab atas penyakit seseorang, atau Kelemahan.
Misalnya, ada roh kanker, artritis, dendam, dan kepahitan.
Dengan membedakan antara roh, Roh Kudus akan
mengungkapkan, atau memasukkan jari-Nya pada sumber
yang tepat dari masalah dan orang tersebut dapat
disembuhkan.
Lukas 11:20 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan jari Allah,
pasti Kerajaan Allah telah datang kepadamu.
Bagaimana Roh Bergerak
Ketika seseorang dipimpin oleh Roh Allah, manifestasi
karunia membedakan antara roh akan datang dengan kesan,
atau pikiran, yang mengungkapkan nama dari kelemahan
yang merupakan sumber dari masalah.
Mengusir roh dalam nama Yesus dan orang itu akan
sembuh.
Matius 9:32,33 Ketika mereka pergi, lihatlah, dibawalah kepada
Yesus seorang pria, bisu dan kerasukan setan. Dan setelah
setan itu diusir, orang bisu berbicara. Dan heranlah orang
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banyak, katanya: "yang demikian belum pernah dilihat orang di
Israel!"
KESEMBUHAN - KARUNIA IMAN - MUJIZAT
Karunia Iman
 Datang Roh

Karunia iman adalah iman yang supranatural untuk waktu
dan tujuan tertentu. Ini adalah karunia kuasa untuk
menyelesaikan tugas tertentu dalam situasi apa pun saudara
berada, pada waktu tertentu.
Kadang-kadang, ketika dihadapkan dengan kebutuhan
untuk sebuah keajaiban kreatif atau ketika melayani
seseorang yang membutuhkan kesembuhan memerlukan
tingkat lebih tinggi dari iman dimana iman kita telah
berkembang, Roh Allah akan memberi kita iman khusus,
sehingga tidak peduli seberapa mustahil mungkin
tampaknya, orang akan tahu, tanpa keraguan bahwa akan
ada suatu manifestasi Kesembuhan total.
Kadang-kadang, orang datang kepada kita, memiliki bagian
tubuh yang hilang seperti cacat lahir, operasi, atau
kecelakaan. Mungkin iman kita belum ke titik di mana kita
bisa percaya Tuhan memberi keajaiban yang diperlukan.
Namun, melalui kata-kata hikmat, kita mungkin memiliki
visi dan melihat diri kita melayani dengan berani dengan
cara tertentu dengan keajaiban kreatif yang dialami
sebelum terjadi.
 Karunia Iman dalam Tindakan

Petrus dan Yohanes menerima karunia iman pada saat
melihat orang lumpuh di samping gerbang indah.
Acts 3:6 ... Emas dan perak tidak punya, tapi apa yang aku
punya ku berikan: dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret,
bangkit dan berjalanlah.
Mujizat
Kata-kata pengetahuan dan kebijaksanaan melepaskan
mujizat. Setelah menerima kata-kata pengetahuan, kita
telah melihat dalam roh oleh visi atau kesan - keajaiban
terjadi sebelum kita mulai melayani menyembuhkan orang
yang membutuhkan.
115

Saat itu, kita menerima karunia iman. Tidak ada lagi
perjuangan untuk percaya. Kita tahu tanpa keraguan bahwa
kita melayani Kesembuhan, dengan cara kita melihat hal itu
terjadi, keajaiban akan terjadi. Kita berani mulai bergerak
dalam karunia mujizat.
Markus 3:3,5 b Lalu Ia berkata kepada orang yang mati sebelah
tangan itu, Ia berkata kepada orang itu, "berjalanlah ke depan."
"Ulurkanlah tanganmu." Dan dia merentangkannya, dan
tangannya dipulihkan.
KARUNIA BERGERAK BERSAMA-SAMA
Seperti yang kita telah temukan, itu benar-benar bukan
hanya insiden yang tercatat dalam Kitab Suci, terjadi
melalui karunia.
Alasannya sederhana.
Karunia-karunia Roh Kudus adalah manifestasi dari satu
Roh Kudus. Mereka begitu saling terkait itu tidak mungkin
dipisahkan.
Kadang-kadang karunia bergerak bersama-sama dalam satu
pribadi, atau dua, atau kadang-kadang dalam seluruh
kelompok. Kepastian yang kita miliki adalah bahwa apa
pun karunia yang diperlukan, karunia tersedia bagi kita!
Seperti kita berani bertindak berdasarkan apa yang Allah
nyatakan, Kesembuhan selalu terwujud.
APAKAH SATU ORANG MEMILIKI SATU KARUNIA?
Tidak !
Apakah satu orang memiliki karunia iman, karunia lain dari
mujizat, dan satu lagi karunia kesembuhan?
Tiap orang, atau orang banyak, yang menerima manfaat
dari pelayanan ini adalah orang-orang yang menerima
karunia dari Allah melalui karunia-karunia Roh Kudus.
Daripada mengatakan, "Saya memiliki karunia ini atau
yang itu!" Ini lebih baik untuk memahami karunia Roh
Kudus dan siap untuk melayani orang lain pada setiap saat
dalam satu atau semua dari sembilan karunia Roh Kudus.
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Mengembangkan “Otot Iman”
Jika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, tersedia
baginya segala karunia Roh. Tetapi melalui ajaran palsu
atau dosa dalam hidupnya sendiri, ia mungkin telah
berhenti atau menghambat aliran dari Roh Kudus melalui
dia.
Saat setiap orang mulai olahraga rohani, hak istimewanya
bergerak dalam manifestasi Roh Kudus, dan iman akan
tumbuh dalam hidupnya.
Kita terkadang berkata, "Orang itu benar-benar bergerak
dalam karunia kesembuhan." Dan kemudian kita mulai
berpikir, "Mereka memiliki karunia kesembuhan." (Dengan
berpikir "Saya tidak punya karunia itu.") "Aku akan
memiliki karunia itu saat mereka mendoakan saya. "
Yang benar adalah mereka telah menjalankan iman mereka
dan memiliki karunia tertentu lebih dari saudara dan "otot
rohani" mereka lebih kuat di bagian itu.
Umum
Ketika tubuh Kristus datang bersama-sama dan karuniakarunia Roh yang diperbolehkan untuk bergerak, satu akan
diberi karunia bahasa dan yang lain penafsiran bahasa, atau
satu akan diberikan nubuat dan yang lain karunia
pewahyuan.
Allah akan membagi karunia atas setiap orang sehingga
semua dapat mengalir bersama. Tapi orang yang telah
melaksanakan, imannya dalam bidang memberikan nubuat
mungkin akan bergerak dalam nubuatan.
Jadi, sekali lagi kita mulai berpikir, "Oh, dia memiliki
karunia nubuat. (Saya tidak memiliki karunia nubuat.) "
Ingat, semua karunia Roh Kudus dapat dan akan bergerak
melalui setiap orang percaya yang telah dibaptis dengan
Roh Kudus dan yang akan memungkinkan Roh Kudus
untuk melayani.
Kesimpulan
2 Timotius 1:6 Oleh karena itu kuperingatkan engkau untuk
mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh
penumpangan tanganku atasmu.
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Seringkali ada impartasi dari pergerakan karunia Roh
Kudus dengan penumpangan tangan. Pelayanan mengurapi,
atau orang percaya, yang bergerak bebas di karunia Roh
Kudus. Minta mereka untuk meletakkan tangan mereka
pada saudara dan melepaskan karunia-karunia untuk
bergerak secara bebas dalam kehidupan dan pelayanan
saudara.
Paulus menulis,
Roma 1:11 Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan
karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu.
Karunia-karunia Roh Kudus adalah alat pelayanan yang
penting untuk membangun seluruh tubuh Kristus dan untuk
penginjilan.
 Terus menjaga karunia "membangkitkan."
 Jangan biarkan karunia itu pergi.
 Harapkan karunia untuk bergerak dalam hidup saudara.
 Lepaskan karunia, setiap hari, oleh iman ke dalam
manifestasi penuh.
PERTANYAAN UNTUK PENGULANGAN
1. Apa karunia Kesembuhan? Mengapa disebut "karunia" jamak, sedangkan semua karunia lain
tunggal?

2. Bagaimana karunia kata-kata pengetahuan bergerak dengan karunia kesembuhan?

3. Karunia Roh Tuhan yang telah dipilih untuk saudara? Jawabannya adalah semua! Sekarang,
Tulis daftar karunia-karunia Roh yang telah saudara pergunakan setidaknya sekali.

4. Apa karunia Roh Kudus yang saudara butuhkan untuk "membangkitkan" dalam kehidupan
saudara sendiri?
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