
 
I. DEFINISI 

Karunia Roh adalah kemampuan ilahi, 
yang diberikan oleh Roh Kudus dalam 
hidup orang2 yang dipenuhi Roh dan 
mau taat dipimpin Roh, supaya kita 
bisa hidup dan berbuat seperti Kristus. 
Bila, terhadap siapa dll itu tergantung 
dari kehendak Roh dalam orang itu 
dalam menghadapi problem atau 
orang2 tertentu. Bisa diminta dari Roh 
Kudus, tetapi baru diberikan kalau itu 
cocok dengan kehendak Roh. 
 

II. KARUNIA DAN KENYATAAN ROH 
Karunia 
Dalam 1Kor 12:4,8-11 dll dipakai kata 
karunia = kharisma, artinya karunia, 
diberikan oleh Roh Kudus pada orang2 
suci yang dipimpinNya. Ini luar biasa, 
melebihi akal, kekuatan dan kemam-
puan manusiawi, bahkan ajaib. 
Memang dengan pertolongan Roh Ku-
dus kita ditumbuhkan sehingga ke-
mampuan rohani kita sendiri tumbuh 
lebih2 waktu menjadi dewasa apalagi 
waktu menjadi sempurna, tetapi kita 
tetap melekat menjadi satu dengan 
Allah yang adalah sumber semuanya.  
 
Kenyataan 
Dalam 1Kor 12:7 karunia2 ini juga 
disebut kenyataan. Ini sama, sama2 
dari Roh Kudus, tetapi dalam pelaksa-
naannya ini justru melengkapi menjadi 
makin indah. Mengapa ditambahkan 
kata kenyataan? Sebab karunia Roh itu 
membuat orang langsung jadi luar 
biasa dan ini tampak jelas dalam ke-
nyataannya dan ini akan berlaku terus 
asal kita ingat dan menjaga hidup kita 
tetap benar di hadapan Allah. 
a. Semua ini supaya nama Tuhan diper-
muliakan, jemaat dikuatkan dan jiwa2 
dimenangkan, sehingga rencana Allah 
digenapkan. 
b. Kita harus selalu hidup suci di 
hadapan Allah, mengerti kehendak Roh 
sesuai Firman Tuhan, penuh penyerah-
an pada kehendak Roh dan mau taat 
dengan penuh pada pimpinanNya, ma-
ka Roh Kudus bisa bekerja bebas dan 
leluasa lewat kita yang mengerti dan 
mau taat terus kepadaNya. 
Kenyataannya ini dinyatakan dalam: 
a. Pribadi kita, yang oleh kuasa dan pe-
kerjaan Roh Kudus dari manusia biasa 
menjadi luar biasa. Misalnya Petrus 
yang dahulutakut dengan seorang anak 
perempuan yang menuduhnya sebagai 
seorang pengikut Putra manusia Yesus, 
tetapi ssudah penuh dan dipimpin Roh, 
sekarang ia menjadi sangat berani dan 
bisa menjawab Sanhedrin yang bengis 
dan dahsyat itu. 
b. Persekutuan atau himpunan orang2 
yang penuh dengan Roh Kudus itu juga 
jadi luar biasa, sebab ada Allah dian-
taranya. Ini nyata sekali diantara 
orang2 yang dipimpin Roh, selalu hidup 
dalam kesucian dan kuasa Allah bekerja 
diantara mereka, sehingga nyata benar 
berbeda dengan perhimpunan orang 

biasa. Ada tanda2, kuasa dan banyak 
kenyataan yang nyata2 ada diantara 
mereka lain dari himpunan orang biasa, 
sekalipun ada juga kreasi dan kemam-
puan yang heran diantara mereka, 
tetapi semua itu hanya dalam batas2 
manusiawi. Misalnya tentara Firaun 
yang gagah perkasa dengan orang 
Israel bekas budak dan lemah tetapi 
dipimpin tiang awan dan api, bedanya 
luar biasa.  

Begitu juga Gereja dengan atau 
tanpa pekerjaan Roh Kudus itu nyata 
benar berbeda, sebab tampak jelas 
“kenyataan Roh” dalam Gereja2 yang 
penuh dan dipimpin Roh, bahkan jauh 
berbeda! Penuh dengan kesaksian, ber-
kembang dengan cepat, nama Tuhan 
dipermuliakan (Memang kadang2 ini 
dikotori atau dicemarkan oleh orang2, 
apalagi oleh pemimpin2nya yang mula2 
dipimpin Roh berakhir dengan daging 
Gal 3:3-4. Roh Kudus berhenti atau 
surut bekerja diantara mereka karena 
dosa2nya, bahkan jadi batu sontohan 
dan hojatan pada Allah dan Roh Kudus 
Rom 2:24. 
 

III. FAEDAHNYA 
Karunia Roh membuat orang biasa jadi 
luar biasa, seperti Kristus, punya ke-
mampuan ilahi yang heran, lebih dari 
kemampuan manusiawi. Sebab itu 
keadaan orang itu juga harus seperti 
Kristus, tulus, suci, sesuai dengan 
Firman Tuhan, dan terus taat dipimpin 
Roh. Meskipun orang yang masih baru 
lahir baru, pada satu saat, bisa mem-
punyai kemampuan yang luar biasa 
seperti Kristus, kalau diberi karunia Roh 
oleh Roh Kudus pada waktudiperlukan, 
misalnya:  
Perempuan Samaria sesudah berubah 
waktu dilayani Putra manusia, ia bisa 
membuat seluruh isi Samaria datang 
pada Tuhan Yesus dan percaya kepa-
daNya, luar biasa. Juga rasul2 dan siapa 
saja dalam hidup dan pelayanannya 
bisa seperti Kristus waktu diberi ka-
runia2 Roh Kudus, sehingga kemam-
puan rohaninya bisa tumbuh makin 
dewasa rohani menuju kepada kesem-
purnaan seperti Kristus.  

Lebih2 dalam akhir zaman yang 
begitu gelap dan jahat, kita tidak cukup 
bereaksi dengan kemampuan jasmani 
kita, apalagi kalau rohani masih kanak2 
akan jatuh. Kita harus jadi dewasa 
rohani, punya kemampuan ilahi dan 
Roh Kudus akan menolong kita dengan 
karunia2 Roh yang pada saatnya 
diberikan pada kita.  
 
IV. MAKSUD DAN TUJUAN PEKERJAAN 

ROH KUDUS 
 
A. Secara pribadi. 
Dengan karunia2 dan buah Roh, Roh 
Kudus menolong, memimpin orang2 
yang mau hidup dipimpin Roh untuk 
bisa bertumbuh makin seperti Kristus. 
Buah Roh itu seperti “pinjaman” yang 
dipinjamkan ber-kali2 oleh Roh Kudus 

untuk menguatkan, mendorong dan 
menumbuhkan tabiat baru yang sudah 
ada dalam orang2 baru.  

Karunia Roh itu juga dipinjamkan 
ber-kali2 untuk meningkatkan kemam-
puan rohani orang itu dalam mengha-
dapi problem atau orang2 dengan cara 
seperti Kristus, supaya rohaninya ma-
kin tumbuh dewasa, bahkan satu kali 
bisa sampai sempurna seperti Kristus. 
Kalau tabiat baru atau keadaan yang 
dewasa itu adalah bagian orang itu 
sendiri (yang diberi Allah kepadanya 
waktu lahir baru), tetapi buah atau 
karunia Roh itu hanya sekali2 seperti 
pinjaman satu kali pakai, tetapi ber-
ulang2 terus menerus. Roh Kudus tahu 
dengan tepat bila orang ini perlu 
dibantu dengan buah atau karunia Roh, 
asal memenuhi syarat2nya. Dengan 
demikian orang itu akan bertumbuh 
makin dewasa dengan tabiat dan 
kemampuan ilahi yang makin seperti 
Kristus. 
 
B. Secara umum. 
Untuk membangun tubuh Kristus (Ge-
reja Tuhan) supaya menggenapi ren-
cana Allah untuk terus bertumbuh sam-
pai lengkap dan sempurna, sehingga 
rencana Allah tamat waktu Tuhan 
Yesus datang kembali. 

Memang setiap orang beriman 
tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi 
satu dalam tubuh Kristus dan ber-
sama2 tumbuh dalam rencana Allah 
sampai semuanya genap. 
 

V. PERBEDAAN KARUNIA DAN 
JABATAN 

Jabatan dari Tuhan (1Kor 12:5) biasa-
nya diberikan pada orang yang setia 
dalam pelayanan dan sudah dewasa 
rohaninya, yaitu kemampuan khusus 
yang cocok baginya dan itutinggal terus 
padanya sebagai bagian atau miliknya. 
Secara jasmani itu boleh diumpamakan 
seperti bakat, sehingga cepat mahir 
dalam bidang tersebut, baik jabatan 
pimpinan Ef 4:11 atau jabatan lain Rom 
12:4, 1Kor 12:28 dst.  

Jabatan itu biasanya hanya 1 atau 2 
macam saja dan tetap tidak berubah 
dan tetap ada padanya, bukan hanya 
“pinjaman” atau satu kali pakai, tetapi 
jadi bagian dan milik rohaninya, dari 
Tuhan. Sebab itu jabatan seorang bia-
sanya tidak berubah, misalnya 1Kor 
14:28, tetapi karunia2 Roh itu ber-
ubah2 terus menurut kebutuhan dan 
diatur menurut kehendak Roh. Tetapi 
ini juga mendorong timbulnya jabatan 
yang tetap dalam kita, supaya dalam 
jabatan tsb kita makin berbuah banyak 
dan makin tumbuh sampai seperti 
Kristus. Misalnya jabatan gembala, 
penginjil, guru, nabi dll itu punya 
spesialisasi sendiri2. 
 

VI. KARUNIA YANG MANA YANG 
DIBERIKAN ROH KUDUS 

Lain dari jabatan yang hanya 1 atau 2, 
dan tetap tidak ber-ubah2 pada 
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seseorang. Tetapi karunia Roh, bisa 
semua diberikan pada setiap orang 
yang memenuhi syarat; karunia yang 
diberikan itu ber-ganti2 menurut pim-
pinan Roh. Kita tidak memiliki semua 
karunia itu, tetapi Roh Kudus akan 
memberi semua karunia Roh itu ber-
gantian menurut kebutuhan sesuai 
kehendak Roh. 
Roh Kudus yang mengatur semua 
menurut kehendakNya 1Kor 12:11. 
Roh Kudus tahu macam karunia Roh 
yang mana yang dibutuhkandan pada 
waktu yang mana. Roh Kudus mem-
bagi2 sendiri menurut kehendak-Nya 
yang sempurna, dengan tepat.  

Karunia itu seperti pipa2 dari sum-
bernya yaitu Roh Kudus dan Roh Kudus 
sendiri yang akan membuka saluran 
atau pipa karunia yang mana, mungkin 
juga ada dua karunia sekaligus, orang-
nya tinggal terimanya,  bukan diten-
tukan orang itu sendiri, tetapi ia harus 
terus taat dipimpin Roh untuk 
melakukannya. 

Kadang2 tidak cocok dengan pikiran 
kita sebab itu tidak dapat. Kita harus 
menunggu dan mengerti suara Roh 
sehingga tahu kehendakNya dan taat 
menyalurkan atau melakukan kehen-
dakNya. Biasanya sambil menunggu ki-
ta terus berdoa dalam Roh dan kebe-
naran, jangan sampai bereaksi dosa. 
Sebab dosa membuat Roh Kudus 
macet, tidak mau bekerja. Kalau kita 
sehati dengan Roh Kudus, mau terus 
taat dipimpin Roh, maka kita akan 
mengerti dan mendapat karunia Roh 
yang tepat pada waktunya. 
 

VII. SYARAT2 MENERIMA DAN 
MENYALURKAN KARUNIA2 ROH 

1. Harus hidup rutin dalam kesucian, 
bukan jatuh bangun dalam dosa, itu 
melawan Roh Kudus,  sebab Dia maha 
suci. Karunia2 Roh itu hanya muncul 
kalau kita terus dalam kesucian di jalan 
salib atau jalan sempit. Sebab itu harus 
terus mematikan daging Rom 6:6. 
Orang yang lahir baru pasti mampu 
kalau mau, sebab Roh Kudus selalu 
tahu dan siap menolongnya. 
2. Tulus, karena Kristus. Tidak ada 
maksud dan tujuan yang dosa dan tidak 
sesuai dengan Firman Tuhan. Semua 
kita kerjakan karena Tuhan, dari Tuhan 
dan untuk Tuhan Rom 11:36. Bukan 
untuk mencari kepujian, uang, keun-
tungan2 lainnya, tetapi dengan cuma2 
karena Kristus Mat 10:8. 
3. Taat dipimpin Roh. Cara kita me-
nyampaikan atau memakai kemam-
puan ilahi ini bukan dengan emosi atau 
menurut kehendak kita (daging) sen-
diri, tetapi menurut Roh. Sebab itu 
perlu mahir mendengar suara Roh dan 
terus taat. Enak atau tidak enak, kita 
setuju atau tidak, tetap harus taat. Bila 
waktunya? Untuk problem atau orang 
yang mana? Dengan cara bagaimana? 
dll, Roh Kudus tahu tepat dan kita perlu 
bisa mendengar pimpinanNya dan 
terus taat. Sebab itu lebih mudah kita 
tekun berdoa senantiasa dalam Roh 
dan kebenaran, dan tetap hidup di 
jalan sempit.  
Manusia itu bukan robot, tetapi mahluk 
bebas yang bisa: 
a. Taat atau melawan kehendak Roh.  

b. Bisa tidak peduli, tidak mau taat, 
sehingga jadi bodoh dan tidak punya 
apa2. 
c. Yang percaya, mengerti, mau me-
nyerah dan taat akan mengalami ka-
runia2 dan kenyataan Roh dalam hi-
dupnya, sehingga menjadi luar biasa. 
Dengan Roh Kudus kita bisa menjadi 
seperti Kristus, kuat, berani, tetapi juga 
diajar oleh Roh Kudus sehingga me-
ngerti, penuh dengan hikmat dan ke-
mampuan ilahi lainnya, ada sejahtera 
dan sukacita, dan bisa berjalan dengan 
yakin sebab dipimpin Roh terus me-
nerus. Betul2 jadi luar biasa kalau 
dipimpin Roh. 
 
4. Disampaikan pada: 
- Orang yang tepat, pribadi atau 
bersama. 
- Pada waktu yang tepat. 
- Pada sikon yang tepat. 
Sebab itu kita harus bertanya pada Roh 
Kudus, yang mana yang menjadi 
kehendak Roh. 
5. Jangan ditambahi, dikurangi atau 
diganti dengan kata2 dari pikiran, 
pendapat atau perasaan hatinya sendiri 
atau titipan pesan orang lain (apalagi 
dari setan, itu melawan Allah), itu men-
jadi karunia palsu.  
Contoh: Waktu Paulus tiba di Tsur dan 
tinggal di sana selama 7 hari, lalu 
murid2 di situ ber-kata2 dengan ilham 
Roh Kudus supaya Paulus jangan naik 
ke Yerusalem Kis 21:1,19. 

Padahal nabi Agabus yang datang 
dari Yerusalem bernubuat bahwa 
Paulus akan datang di Yerusalem dan 
diikat, lalu murid2 menangis. Mengapa 
kata2 dari Roh Kudus lewat murid2 di 
Tsur berbeda dengan nabi Agabus? 
Sebab murid2 menyampaikan suara 
Roh tetapi dibengkokkan oleh perasaan 
hatinya, yaitu mereka sayang dan 
mengasihi Paulus supaya jangan 
sampai ditangkap dan ditahan di 
Yerusalem, sebab itu pengertian yang 
didapat dari Roh Kudus tercampur 
dengan perasaan hatinya, sehingga 
mereka melarang Paulus ke Yerusalem. 
Contoh lain: Mat 21:18-19 

Pada waktu Putra manusia Yesus 
dan murid2Nya lapar, mereka mencari 
buah ara di pinggir jalan, didapatinya 
pohon ara tetapi tiada buah. Bukankah 
Ia bisa berkata: Jadilah buah pada 
pohon ara ini! Bukankah di waktu2 
yang lain Ia banyak beruat mukjizat, 
misalnya lima roti jadi banyak dll. 
Tetapi sebagai Putra manusia (bukan 
sebagai Allah, putra Allah), Ia tidak bisa 
membuat sendiri karunia2 Roh sesuai 
kehendakNya sendiri, yaitu mujizat2 
dll. Tetapi ia berkata menurut apa yang 
dilihat dan diperintahkan Roh Kudus 
kepadaNya Yoh 8:26; 5:19.  
6. Kerjasama dalam terang Firman 
Tuhan. Roh Kudus dan Firman Tuhan 
ini selalu disuruh Tuhan untuk kita. 
Sebab itu kalau kita tumbuh dalam 
pengertian Firman Tuhan lebih dalam, 
kita akan makin mudah mengerti dan 
bisa bekerjasama dengan Roh Kudus 
dalam karunia2-Nya. Semua yang di-
pimpin Roh Kudus tidak pernah ber-
tentangan dengan Firman Tuhan Yoh 
16:13. Memang orang yang dipimpin 
Roh, kalau lebih banyak mengerti Fir-
man Tuhan akan berbuah lebih banyak 
Mat 13:23. Keduanya ini akan mem-
buat kita bisa bekerjasama dengan 
baik, sehingga kita mendapatkan karu-

nia2 Roh itu tepat macamnya, waktu-
nya dan terus dipimpin Roh dalam me-
nyalurkannya, sehingga hasilnya akan 
sesuai dengan rencana Allah. Roh Ku-
dus tidak pernah kekurangan stok ka-
runia2, sebab Dia Allah yang Maha 
kuasa dan Maha tahu. Roh Kudus itu 
seperti pabrik dan kita hanya penyalur 
dari karunia2 Roh, sehingga kita bisa 
terus tumbuh sampai rohani jadi dewa-
sa, bahkan terus ke arah sempurna 
seperti Kristus.  

Dalam kerjasama ini, pihak Allah, 
Roh Kudus dan Firman Tuhan tidak 
pernah salah. Tetapi manusiamasih 
bisa salah. Sebab itu ada syarat2 yang 
harus dipenuhi supaya kerjasama ini ti-
dak terganggu dan bisa berjalan lancar. 
Dengan demikian dalam menghadapi 
problem2 pelayanan atau hidup se-
hari2 kita bisa memakai kemampuan 
ilahi sehingga akan terasa, bukan kita 
lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam 
kita. Misalnya Musa menghadapi raja 
Firaun yang mengejar dan orang2 Israel 
yang berontak. Tetapi sebab berjalan 
dengan Tuhan, Musa punya kemam-
puan yang luar biasa. Dengan karunia 
dan mujizat dari Tuhan, Musa taat 
dipimpin Roh, ia mengedangkan tong-
katnya dan laut Merah terbelah, 
mujizat terjadi dan mujizat2 lainnya 
terus susul-menyusul sampai seluruh 
tentara Firaun habis! Luar biasa! Ini 
kemampuan ilahi. Orang yang roha-
ninya sudah dewasa dan terus dipimpin 
Roh, kemampuan ilahinya makin me-
ningkat, misalnya imannya, kuasa dan 
pengurapannya, hikmatnya dll hal dari 
Tuhan, nyata dalam hidupnya. Karunia2 
itu diberikan supaya kita bisa bereaksi 
dengan kemampuan ilahi dan supaya 
kita terus tumbuh jadi dewasa rohani! 
 

VIII. PERLENGKAPAN AKHIR ZAMAN 
UNTUK MENYEMPURNAKAN GEREJA 

TUHAN 
Untuk menjadi sempurna, tingkatan 
yang tertinggi, ujiannya juga makin 
berat, sebab itu tanpa kemampuan 
ilahi, kita tidak akan mampu.Karunia 
Roh menumbuhkan tingkat rohani kita 
sehingga bisa makin seperti Kristus 
dengan kemampuan ilahi yang dipin-
jamkan ber-kali2 pada kita. Begitu juga 
jabatan2 rohani dari Tuhan Yesus itu 
diperlukan untuk menyempurnakan 
Gereja Tuhan Ef 4:11, dan karunia2 ini 
juga menumbuhkannya. Kejahatan me-
ningkat sangat tinggi, kemampuan 
manusiawi tidak akan sanggup mena-
nganinya sekalipun punya uang, kuasa, 
kedudukan atau senjata, tetapi dengan 
kuasa Roh Kudus dan karunia2Nya kita 
bisa menang menghadapinya, sebab ini 
adalah kemampuan ilahi. Oleh karena 
itu kita harus terus melatih memakai 
karunia2 ini dan tumbuh dalam peng-
urapan dan kuasa Roh Kudus sehingga 
pengurapan kita bisa meningkat seperti 
Kristus, sampai pengurapan tanpa 
batas Yoh 3:34. Latih dalam problem 
apapun, jangan dibiasakan dengan ke-
kuatan sendiri atau pertolongan manu-
siawi, tetapi selalu membiasakan me-
makai kemampuan ilahi di dalam 
pimpinan Roh Kudus. Kalau ada banyak 
pencobaan itu menguntungkan sebab 
kita bisa terus dilatih baik2 meng-
hadapi semuanya dengan kuasa dan 
kemampuan ilahi. 
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