
12 FOUNDATION STONES – PELAJARAN 2B



Seksi 1: Manfaat dari

Roh Kudus

* Baptisan Roh Kudus adalah 

baptisan kasih

Galatia 5:22-23 - Kalau orang-

orang dipimpin oleh Roh Allah, 

hasilnya ialah: Mereka saling

mengasihi, mereka gembira, 

mereka mempunyai

ketenangan hati, mereka

sabar dan berbudi, mereka

baik terhadap orang lain, 

mereka setia, mereka rendah

hati, dan selalu sanggup

menguasai diri. 

Roh Kudus Meningkatkan Hbungan Kita dengan Tuhan

KPR 9:31b — Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan

Tuhan. Jumlahnya [orang yang percaya] makin bertambah besar

oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. 

Roma 8:26 — Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan

kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; 

tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-

keluhan yang tidak terucapkan. 



Roh Kudus Menolong, Mengilhami dan Menguatkan Kita

Efesus 3:16 — Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan

kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-

Nya di dalam batinmu, 

Yohanes 14:16 — Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan

memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia

menyertai kamu selama-lamanya

Roh kudus Menuntun dan Memberikan pemahaman mengenai

Firman Allah kepada Kita

Yohanes 16:13 — Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, 

Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia

tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu

yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 

Yohanes 14:26 — Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan

diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan

segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan

semua yang telah Kukatakan

kepadamu. 

1Korintus 2:12 — Kita tidak

menerima roh dunia, tetapi roh

yang berasal dari Allah, supaya

kita tahu, apa yang 

dikaruniakan Allah kepada kita. 



Roh Kudus Memberikan Kuasa atas Kesaksian Kita kepada Orang 

lain

KPR 1:8 — Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus 

turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku.

Lukas 4:18 — "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah

mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan

pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi

orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang 

tertindas." 

1Korintus 2:4–5 — Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak

kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi

dengan keyakinan akan kekuatan Roh, (5) supaya iman kamu

jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan

Allah.

Ingat: Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bagaimana

lancarnya, seberapa pandainya ataupun seberapa besar Anda 

terbeban! Hanya berkaitan dengan kepatuhan, ketekunan, 

ketulusan dan hancurnya hati Anda sehingga rela melakukan apa

saja agar dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Anda hanya harus

melakukan sebisa Anda, kemudian Roh Kudus akan melakukan

yang selebihnya!

Anda tidak perlu memperbandingkan diri dengan mereka yang 

mungkin berbicara dengan lancar, atau tahu lebih banyak tentang

Alkitab, atau bisa menjawab setiap pertanyaan dengan lebih

mudah dibanding diri Anda. Tak Perduli Bagaimana Cara Anda 

Berbicara, Yang Penting Anda Berbicara!



Seksi 2: Karunia-karunia Roh Kudus

Pada pelajaran sebelumnya Anda telah membaca bagaimana Tuhan
mengirimkan Roh Kudus kepada pengikut-Nya yang pertama dan 
pengaruhnya terhadap hidup mereka. Sekarang kita akan melihat
lebih dekat lagi mengenai karunia-karunia Roh dan bagaimana hal-
hal tersebut bisa membuat perbedaan dalam kehidupan Anda.

1 Korintus 12: 4-10 - Ada berbagai karunia Roh Kudus, tetapi semua
berasal dari Roh yang sama. Dan ada berbagai cara pelayanan, dan 
semua itu berasal dari Tuhan yang sama. Dan ada berbagai cara
Allah bekerja di dalam manusia, tetapi semua cara itu datangnya
dari Allah yang sama. Allah bekerja di dalam kita semuanya untuk
melakukan segala sesuatu.

Sesuatu yang dari Roh Kudus dapat dilihat pada setiap anggota kita. 
Roh Kudus memberikannya kepada setiap kita untuk menolong orang 
lain. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada sebagian kita
untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan Dia memberikan
kemampuan kepada sebagian yang lain untuk berbicara dengan
pengetahuan. Dia juga memberikan iman kepada yang lain. Dan Roh
Kudus juga memberikan kemampuan menyembuhkan. Roh itu
memberikan kemampuan kepada sebagian dari kita untuk
melakukan mukjizat, kepada yang lain untuk bernubuat, dan kepada
yang lain kemampuan untuk membedakan roh yang baik dari yang 
jahat. Roh Kudus juga memberikan kemampuan kepada orang 
berkata-kata dalam berbagai bahasa Roh, dan kepada orang lain 
kemampuan untuk menerjemahkan bahasa itu.



Tuhan memutuskan untuk memberikan karunia sesuai dengan

kehendak-Nya.

Ada sembilan karunia dasar dari Roh:

• Karunia yang tak terlihat: membedakan roh, pengetahuan, 

hikmat

• Karunia yang tak bisa dihentikan: iman.

• Karunia pembimbing: nubuatan

• Karunia pembaharuan: kesembuhan

• Karunia penarik perhatian: mujizat

• Karunia yang menguatkan: bahasa roh

• Karunia yang mengungkapkan: menafsirkan bahasa roh

1Korintus 12:11 — Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang 

satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap

orang secara khusus, seperti yang dikehendaki-Nya. 

Yakobus 1:17 — Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah

yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala

terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena

pertukaran. 

Dipenuhi oleh Roh

Kudus adalah

karunia yang paling 

penting di antara

semua karunia.



1. Ketajaman/Kepekaan

Ketajaman/kepekaan didefinisikan sebagai “penglihatan atau
penilaian yang tajam”—kemampuan untuk menilai roh dan 
maksud di balik apa yang orang lain katakan atau lakukan. Firman
Allah mengilhami kita agar bisa melihat perbedaan antara yang 
baik dan yang jahat dan untuk “menguji setiap roh.”

1Yohanes 4:1–3, 6 —
Saudara-saudaraku
yang kekasih, janganlah
percaya akan setiap
roh, tetapi ujilah roh-
roh itu, apakah mereka
berasal dari Allah; 
sebab banyak nabi-nabi
palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh
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 Yesus, tidak
berasal dari Allah. ... 
Itulah tandanya Roh
kebenaran dan roh yang 
menyesatkan. 



2. Pengetahuan

Karunia pengetahuan spiritual jauh

melampaui pengetahuan jiwa;  

memperlihatkan pandangan hati dan 

pikiran Allah. sehingga Anda bisa

mengetahui hal-hal yang tidak

seharusnya diketahui. 

1Korintus 2:9–16 — Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak

pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, 

dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang 

disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Karena 

kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh

menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi

dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa

yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri

yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang 

tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita 

tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, 

supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan 

karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang 

mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah 

dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat

manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima

apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah

suatu kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu

hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai

segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: 

"Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat

menasihati Dia?" Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 



3. Hikmat

Yakobus 1:5 — Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,--
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan 
dengan tidak membangkit-bangkit--,maka hal itu akan diberikan
kepadanya. 
Amsal 4:7 — Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan 
dengan segala yang kauperoleh perolehlah pengertian. 
Amsal 8:1, 5–7,11 — Bukankah hikmat berseru-seru, dan 
kepandaian memperdengarkan suaranya? Hai orang yang tak
berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, 
mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan
mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka
bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku
mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi
bibirku. Karena hikmat lebih berharga dari pada permata, apapun
yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. 

Apakah hikmat itu? – Cara menggunakan pengetahuan yang berasal
dari Allah! Hikmat adalah karunia yang hebat! Memahami sesuatu
disebut sebagai pengetahuan dan itu adalah sesuatu yang baik dan 
juga merupakan salah satu karunia Roh. Tetapi lebih baik lagi untuk
mengetahui cara menggunakan pengetahuan tersebut. Itulah yang 
disebut hikmat, karunia Roh yang lainnya. 

Anda mungkin sangat pintar dan mengetahui banyak fakta, jumlah, 
sejarah dan bahkan pengetahuan Alkitab, tetapi jika Anda tidak tahu
bagaimana cara menggunakan pengetahuan tersebut untuk
membantu orang lain atau diri Anda sendiri atau menggunakannya
untuk tujuan yang baik, apa gunanya?



4. Iman

Ibrani 11:1,6 – Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. (6) 
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 
Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya
bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang 
yang sungguh-sungguh mencari Dia.

Setiap anak Allah yang telah dilahirkan kembali dikarunia oleh iman. 
Iman kita bertumbuh setiap kali kita membaca, menyerap dan 
bertindak sesuai dengan Firman Allah. Tetapi memiliki iman besar
untuk hal-hal tertentu adalah karunia dari Roh Kudus. 

Karunia iman dapat menuntun kita kepada karunia yang dapat
terlihat seperti karunia untuk menyembuhkan dan karunian untuk
membuat mujizat. 

Untuk mengenal iman lebih dalam lagi, bacalah Ibrani 11.

5. Nubuatan

Karunia untuk bernubuat—yaitu menerima pesan dari Tuhan—

mungkin adalah karunia yang paling penting di antara semua karunia

Roh.

Di dalam nubuatan, Anda berbicara dengan menggunakan bahasa

Anda sendiri, dan Anda dihubungkan dengan kata-kata hebat yang 

terinspirasi yang dicurahkan secara langsung dari Tuhan atau

malaikat-Nya. Sangat mudah karena Anda tidak perlu

mengusahakannya sendiri; sebab itu merupakan karunia dan Anda 

hanya harus mengutarakannya saja!

Dikarenakan ini adalah persoalan yang besar, kita akan

mempelajarinya dengan lebih lanjut pada pelajaran yang berikutnya.



6./7. Kesembuhan dan mujizat

Karunia kesembuhan dan mujizat adalah urutan yang ke-6 dan ke-7. 

Untuk mempercayai bahwa Tuhan bisa menyembuhkan adalah

sangat penting untuk kebaikan Anda dan kebaikan rekan sekerja

yang juga memiliki kepercayaan yang sama. 

Adakalanya penting juga untuk kebaikan orang lain. Allah juga 

sering memakai kesembuhan dan mujizat untuk menarik perhatian

orang banyak supaya mereka bisa mendengar pesan-Nya dan 

percaya. Perlu diingat bahwa Allah memakai karunia kesembuhan

dengan cara ini karena Dia mengasihi dan peduli akan umat

manusia dan ingin agar mereka disembuhkan dan mendekat

kepada-Nya. Kesembuhan bukan untuk mengagungkan orang yang 

telah dikaruniai kesembuhan oleh Allah. Itu adalah karunia yang 

seharusnya digunakan dengan ketulusan, kerendahan hati dan 

kasih. 

Yesus masih tetap melakukan

mujizat untuk dan melalui para 

pengikut-Nya sampai hari ini—

mujzat kesembuhan dan peristiwa

yang lainnya. Dia berjanji, 

Yohanes 14:12 — Aku berkata

kepadamu: Sesungguhnya

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia

akan melakukan juga pekerjaan-

pekerjaan yang Aku lakukan, 

bahkan pekerjaan-pekerjaan yang 

lebih besar dari pada itu. Sebab

Aku pergi kepada Bapa.



8. Bahasa Roh

Karunia berbahasa roh adalah kemampuan untuk berbicara, berdoa, 

atau memuji Allah dengan menggunakan satu bahasa atau lebih yang 

tidak pernah dipelajari. 

KPR 2:4 — Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka

mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan

oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 

Kadangkala bisa merupakan bahasa-bahasa duniawi, tapi lebih sering

bahasa roh tersebut merupakan bahasa-bahasa sorgawi yang mana 

tidak dapat dipahami oleh pembicara itu sendiri atau bahkan orang 

lain kecuali melalui karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 

1Korintus 14:2 — Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak

berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada

seorangpun yang mengerti bahasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-

hal yang rahasia. 

9. Menafsirkan bahasa roh

1Korintus 14:13–15— Karena itu siapa yang berkata-kata dengan

bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia

untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, 

maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 

Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, 

tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku.

Kadang-kadang bahasa roh dimaksudkan untuk dipahami hanya oleh 

Tuhan saja, tetapi pada kesempatan yang lain dapat digunakan untuk

menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan kehendaki supaya bisa

dimengeri dan dimanfaatkan oleh Anda dan orang lain. Tuhan dapat

memberi Anda arti pesan dari bahasa roh itu jika Anda meminta-Nya 

dan jika itu adalah sesuatu yang dimaksudkan agar Anda mengerti. 



*Menggunakan karunia dari Allah dengan alasan yang benar

Tujuan utama dari karunia-karunia Roh adalah untuk menolong

orang lain dan diri kita sendiri untuk mendekat kepada Tuhan. 

Marilah kita melihat beberapa contoh: Sebuah mujizat dapat

menambah iman seseorang. Sebuah doa dalam bahasa roh dapat

digunakan oleh Tuhan untuk mendidik roh kita. Kita bisa

menerima petunjuk lewat sebuah nubuatan. Ini merupakan

karunia-karunia dari Bapa surgawi yang pengasih kepada anak-

anak-Nya untuk membantu memberikan pengertian mengenai

diri-Nya dan kehendak-Nya. 

Hendaknya kita tidak menyepelekan atau mengabaikan “karunia-

karunia Roh.”

2Timotius 1:6 — Karena itulah kuperingatkan engkau untuk

mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan

tanganku atasmu. 

1Korintus 12:31a — Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-

karunia yang paling utama. 

Karunia-karunia Roh tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai

suatu permainan atau digunakan seenaknya atau bahkan

menggunakannya untuk keuntungan pribadi.



Kesabaran!

Jika Anda meminta sebuah karunia, 

Tuhan pasti akan menjawab, tetapi Dia

akan memilih karunia mana yang lebih

penting untuk kehidupan Anda dan juga 

waktu yang tepat untuk memberikan

karunia itu. Bersabarlah!

Yakobus 1:4 — Dan biarkanlah ketekunan

itu memperoleh buah yang matang, 

supaya kamu menjadi sempurna dan 

utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 

Kasih!

Anda bisa memiliki semua karunia-
karunia Roh tersebut dan segala
nubuatan, bahasa roh, pengajaran, dan 
yang lain-lainnya, tetapi itu semua tidak
akan berharga sama sekali kecuali Anda 
mempunyai kasih! Kasih adalah hal yang 
paling penting! 

1Korintus 12:31–13:1 — Jadi 
berusahalah untuk memperoleh

karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan
kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat
berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, 
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang 
berkumandang dan canang yang gemerincing. 



Terima kasih, Yesus, atas

apa yang Firman-Mu 

nyatakan kepada kami. 

Kami membutuhkan

Roh-Mu untuk bisa

membuka mata kami 

dan menunjukkan

kebenaran-Mu. 

Bantulah kami untuk

mengakui-Mu setiap

saat kami membaca

Firman-Mu, dan 

semoga Roh Kudus-Mu 

memberikan pengertian

tentang apa yang ingin

Kau sampaikan kepada

kami. Tolonglah kami 

agar tetap dekat

dengan-Mu sekarang, 

Tuhan, selama kami 

menjalani hidup dan 

tetap membawa Roh-

Mu bersama kami. 

Amin.
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