
 
I. DEFINISI: 

1. Salah satu karunia Roh 
2. Roh Kudus memberi pengertian 
kepada seorang yang hidup dipimpin 
Roh sehingga ia tahu atau bisa 
membedakan roh yang ada di dalam 
orang-orang yang dihadapinya atau roh 
yang ada dibalik peristiwa, sikon atau 
kasus yang dihadapinya.  
Roh2 yang ada adalah Roh Kudus, roh 
iblis dan setan2, yaitu tentaranya atau 
roh manusia yang mungkin dipimpin 
Roh atau menurut kehendaknya sendiri 
atau  dikuasai roh setan. 
 

II. BAGAIMANA KITA BISA 
MEMBEDAKAN ROH-ROH YANG KITA 

HADAPI? 
1. Kita sendiri harus berjalan dalam 
Roh, dengan berdoa senantiasa dalam 
Roh dan kebenaran 1Tes 5:17, Yoh 
4:23. 
2. Hidup sesuai dengan Firman Tuhan, 
suci dan taat, 
3. dan selalu taat dipimpin Roh Kudus 
Fil 1:21. 
4. Diteguhkan oleh Roh Kudus, atau 
oleh tubuh Kristus. 
5. Pengalaman orang itu sendiri, yaitu 
dari melihat tanda-tanda yang ada (mi-
sal: kerasukan), tetapi tanpa perto-
longan Roh Kudus, mudah disesatkan 
oleh roh2 setan! 

Kalau kita belum mengerti, bingung 
atau belum bisa membedakan, ber-
tanya2lah pada Tuhan (lebih2 dengan 
bahasa lidah) dan menunggu penje-
lasan dan keyakinan dari Tuhan ten-
tang orang2 atau peristiwa2 yang kita 
hadapi. Karunia membedakan roh, ini 
diperlukan untuk mengenali roh-roh 
tersebut dan menghadapinya ber-sa-
ma2 dengan Tuhan, yaitu selalu taat 
dipimpin Roh sesuai Firman Tuhan.  

Supaya bisa selalu hidup benar 
dipimpin Roh dalam rencanaNya, tidak 
sampai ditipu dan disesatkan roh2 
setan, dan bisa melayani dengan baik, 
semua dengan pimpinan dan peng-
urapan Roh Kudus. 
 

III. SIAPA YANG MEMERLUKANNYA? 
Bukan hanya pemimpin, tetapi setiap 
jemaat Tuhan membutuhkan ini setiap 
saat, sebab setan2 selalu ber-edar2 se-
tiap saat untuk memangsa umat Tuhan 
1Pet 5:9 dan untuk menghadapi orang2 
beriman yang dipakai setan untuk me-
nyesatkan, lebih2 mereka yang dirasuk 
dan dipimpin roh setan. Roh Kudus bisa 
menolong kita dengan karunia ini, su-
paya jangan tertipu oleh orang-orang 
munafik, pergaulan yang jahat, peng-
ajaran2 yang sesat yang awalnya keli-
hatan se-olah2 sama dan manis/ 
menarik. 2Kor 11:4. 
 

IV. APA GUNANYA KARUNIA 
MEMBEDAKAN ROH? 

1). Mengenali orang2 yang rohnya 
lain. Seringkali setan muncul seperti 

malaikat terang. Bahkan orang2 ini 
menipu, sehingga bisa diterima dan 
masuk dalam orang atau pekerjaan 
Tuhan 2Kor 11:14. Sebab itu, kita perlu 
dapat membeda-bedakan roh, supaya 
jangan tertipu dan tersesat sehingga 
rohaninya rusak dan binasa!  
2). Lebih2 di akhir zaman, dimana 
pekerjaan setan dan dosa sangat 
meningkat Wah 22:11, Mat 24:24. 
Hari2 ini sudah mulai bermunculan 
Mesias atau Kristus palsu di mana2. 
Mesias palsu di Israel, Kristus palsu 
dalam bentuk seorang perempuandi 
China bahkan pengikutnya sudah 
banyak di banyak negara 2Pet 2:1. 
3). Kalau ada roh setan, kita bisa dan 
harusmengusirnya dengan diam-diam 
atau terang-terangan sesuai dengan 
keadaan dan pimpinan Roh Kudus, 
sehingga setan pergi dan tidak menipu, 
menyesatkan atau merusakkan orang2 
dan pekerjaan Tuhan Mrk 16:17. 

Dengan demikian kita bisa menye-
lamatkan atau melepaskan orang dari 
roh2 setan yang ada di dalamnya. 
Misalnya Putra manusia Yesus yang 
langsung menyuruh orang yang bicara 
dari setan untuk diam Mrk 1:24-25. 

Paulus juga mengalami semacam ini 
dalam Kisah 16:16-18. Tiga hari hatinya 
gelisah,  ia masih ragu2, tetapi sesudah 
yakin, ia mengusir keluar setan itu te-
tapi dengan ini, ia jatuh dalam kesu-
karan, namun itu membawanya dalam 
rencana Tuhan yang heran, sebab Pau-
lus terus taat dipimpin Roh, termasuk 
mengusir roh2 jahat itu. 
4). Untuk bersekutu dalam Roh. Ef 4:3, 
1Kor 12:12-13. Orang yang tidak bisa 
membedakan Roh akan mudah me-
nyambut dan bekerja sama dengan 
orang2 yg rohnya lain (misalnya Obaja 
dan Yosafat dengan Achab) bahkan 
dengan kaki tangan setan sehingga 
hanyut dalam ajaran dan jalan yang 
salah. 2Kor 11:4 (lihat dalam bag III). 
Seharusnya kita bekerja sama dengan 
orang yang Rohnya sama, yaitu sama2 
dipimpin Roh dan hidup sesuai dengan 
Firman Tuhan 2Kor 12:18. 

Ini persekutuan yang betul dan 
indah, sebab Allah bisa bekerja di 
dalam banyak orang ber-sama2, kalau 
semuanya sama2 hidup dipimpin Roh. 
Ini tubuh Kristus yang betul, yang akan 
nyata lebih2 di akhir zaman, bukan 
hanya dari satu Gereja, pada satu tem-
pat, tetapi dari Gereja2 di seluruh du-
nia bersatu dalam persekutuan dalam 
Roh,dalam tubuh Kristus global. Pada 
saat pengumuman Mempelai datang 
Mat 25:6 (maka semua orang beriman 
yang dipimpin Roh, tahu saatnya 
sudah tiba, yaitu  Minggu ke-70 Daniel 
dimulai), maka orang2 berimanakan 
dimurnikan dan dipisahkan menjadi sa-
tu persekutuan yang murni yaitu per-
sekutuan dalam Roh yang suci dan 
penuh kasih. Mereka yang lain, yang 
mendua, sekalipun sudah dibaptis 
dengan Roh, tetapi terus jatuh bangun 
dalam dosa, menurut daging ber-kali2 

seperti Kristen babi 2Pet 2:22 yaitu 
lima gadis bodoh dan orang2 beriman 
yang hidup dalam dosa; mereka akan 
dipisahkan dari golongan yang murni 
itu, yang bersekutu dalam Roh (yaitu 
golongan lima gadis bijak). Pada saat 
itu akan ada  pedang yang memisahkan 
dua golongan yang sangat berbeda, 
yang bersekutu dalam Roh dan yang 
dipimpin roh yang lain, yaitu roh setan 
di dalam roh manusia Mat 10:34. 

Yang setengah2, seperti lima gadis 
bodoh itu dibuang Tuhan Wah 3:16, 
dipisahkan dari yang bijak. 

Pada akhir zaman akan terjadi 
pemisahan seperti lima gadis bijak dan 
lima gadis bodoh, yaitu orang2 yang 
selalu penuh dan mau taat dipimpin 
Roh dan tidak. Ini terjadi sebagai tanda 
bahwa Minggu ke-70 Daniel dimulai, 
yaitupenamatan Allah dimulai. Ini 
adalah jalannya dan saatnya pemben-
tukan tubuh Kristus global, dari selu-
ruh dunia, bisa bersekutu menjadi satu 
dengan ajaib, di dalam persekutuan 
Roh yang selalu dalam kesucian dan 
kasih. Tidak lagi ada perpecahan atau 
golongan2 seperti sebelumnya (bahkan 
zaman sekarang ini masih ada gandum 
dan lalang dalam Gereja), sehingga 
sekalipun sudah lahir baru dan masih 
bisa berdoa dalam Roh, tetapi tidak 
dalam kebenaran, maka orang2 ini 
akan dipisahkan; Yang main2 dalam 
dosa, mendua, bercabang hatinya akan 
terseret dalam polarisasi dosa dan ke-
sucian akhir zaman (Wah 22:11), sh-
eingga orang2 yang terseret ini makin 
limpah dalam dosa dan terang2an, me-
reka keluar dari tubuh Kristus global. 
Disini karunia membedakan roh sangat 
penting untuk mengenali orang yang 
rohnya lain dan mau dipisahkan dari 
orang2 itu, sehingga tubuh Kristus bisa 
dimurnikan menjadi satu dalam tubuh 
Kristus global. Ini betul2 persekutuan 
yang murni, yaitu persektuuan dalam 
Roh dalam kesucian dan kasih Kristus.  

Sangat penting dan menguntungkan 
kalau bisa bersekutu dalam Roh mulai 
sekarang Ef 4:3, Fil 2:1. Jangan berse-
kutu di luar Roh Kudus, harus terpi-
sah,tetapi bagi orang2 itu, jadilah ga-
ram dan terang bagi mereka, supaya 
menolongnya lepas dari dosa dan 
pekerjaan setan Jd 23. 
5). Terhadap orang-orang yang sesat 
kita harus tegas menyalahkannya atau 
tidak menerimanya dan pergi daripa-
danya 2Tim 3:5. Kita harus mengenal-
inya, lalu menyalahkannya serta mene-
gornya Ef 5:11. Jangan menjadi anjing 
kelu, harus bisa membedakan roh de-
ngan karunia ini, dan bertindak, 
melawannya Yes 56:10. 

Ini perlu dan harus, supaya domba-
domba Tuhan jangan jadi korban. Ja-
ngan membiarkan serigala berbulu 
domba berkeliaran dalam jemaat Tu-
han. Banyak domba Tuhan yang tertipu 
akan menjadi korban jasmani dan 
rohani. 
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5). Kadang-kadang kesalahan dalam 
uang (dosa zinah dll), occultisme, pe-
ngajaran yang sesat atau hanya ber-
sungut-sungut dan rasa tidak puas, 
tetapi itu menular dan merusakkan 
rumah tangga serta jemaat Tuhan. 
Tunggulah suara Tuhan dan kalau kita 
sudah yakin bahwa itu roh setan, 
bertindaklah, Markus 1:24-26. Orang-
orang ini ber-kata2 manis bahkan 
mendukung Putra Manusia, tetapi Roh 
Kudus memberinya karunia membeda-
kan roh dan langsungmengetahuinya, 
dan Ia bisa langsung mengusir keluar 
setan itu yang pura-pura dan bersiasat.  
 

Celakanya kalau tidak bisa 
membedakan roh2 yang kita hadapi. 

Kalau bekerja sama dengan orang-
orang yang rohnya lain, kalau ada dosa, 
apalagi roh najis. Itu tidak akan meng-
hasilkan buah, tetapi kegagalan, kesu-
karan & kehancuran seperti Josafat de-
ngan Achab, atau Paulus dengan 
orang2 yang keras hati, tetapi kemu-
dian berpisah dari orang2 yang rohnya 
lain ini! Kis 19:9. 

Kalau ada roh munafik, roh jinah, 
roh mammon, roh jemawa, roh benci 
dan lain-lain; jangan biarkan masuk 
dalam pelayanan atau kerjasama, nanti 
sia-sia hasilnya, tetapi harus dilayani 
sampai lepas. 
Faedahnya: 
1. Jangan tertipu oleh roh2 setan, nabi 
palsu, saudara2 palsu. 
2. Luk 13:10-13 penyakitkarena roh2 
jahat. Kesaksian. Tiga bulan tidak bisa 
kerja. doakan sembuh. 
3. Melawan pekerjaan iblis. 
 
Menyalurkan : 
Kis 16:16-18. Mula2 roh2 itu se-olah2 
mendukung dan menguatkan, tetapi 
rohnya lain, harus di usir. Orang yang 
mau bersekutu dengan orang2 yang 
rohnya lain akan celaka, seperti Josafat 
- Achab, itu persekutuan yang salah, 
harus pisah Kis 19:9, tetapi menjadi 
garam dan terang bagi orang2 yang 
rohnya lain. 
- Dengan tegas 1 Kor 5:9-11, Wah 18:4, 
Wah 2:20.  
Jangan membiarkan orang2 dengan roh 
yang lain melayani. Mereka bukannya 
menguatkan iman, tetapi meracuni dan 
menyesatkan sampai binasa. 
 
 

1KORINTUS 12:9-10. 
KARUNIA-KARUNIA 

TINDAKAN ROH 
4. Iman, yakin akan janji Allah dan pasti 
akan terjadi. 
5. Mujizat pertolongan yang dijanjikan 
Allah, terjadi seketika. 
6. Tindakan Roh khusus dalam 
menyembuhkan penyakit. 
 

I. KEMAMPUAN ROHANI DAN 
KARUNIA2 ROH 

Sesudah lahir baru, orang berdosa ber-
ubah menjadi anak2 Allah dan masuk 
dalam “keluarga ilahi” bersama Bapa, 
Putra dan Roh Kudus. Mereka adalah 
Satu (Tiasa) dan kita masuk ke da-
lamnya melalui Tuhan Yesus yang jadi 

Kepala dari Gereja atau tubuh Kristus, 
dan orang beriman adalah anggota 
tubuh Kristus. Roh kita ditebus jadi 
baru, jadi anak2 Allah (tubuh belum 
ditebus, tunggu tebus tubuh Rom 8:23 
waktu bangkit atau pengangkatan). 
Sebab itu roh kita jadi sejenis dengan 
Allah dan selalu bekerjasama, juga 
dalam tabiat dan tindakan2 rohani ke-
cuali kalau ada dosa, hubungan dengan 
Allah jadi rusak atau putus Yes 59:2. 
Juga kalau orang itu tidak mau taat 
akan Firman Tuhan, menurut daging 
(selama tubuh luar masih dikuasai hu-
kum dosa dan maut, masih jadi tubuh 
dosa dan maut Rom 7:14-24, sebab itu 
harus terus menerus disangkali seumur 
hidup Luk 9:23, terus dikatargeo, 
dilumpuhkan, disangkali Rom 6:6). Jadi 
anak2 Allah itu tidak bisa lepas dari 
Allah, sebab sama jenisnya dan terus 
bekerjasama seperti Tiasa (Tiga adalah 
satu 1Yoh 5:7), sebab anak2 Allah itu 
definisinya adalah orang yang mau taat 
dipimpin Roh (Rom 8:14). Misalnya 
berbahasa lidah ini adalahkerjasama: 
Roh Kudus memberi ilham dan kita taat 
dan memberi suara, maka keluarlah 
bahasa lidah, itu suatu bekerjasama.  

Patokan kita adalah hidup seperti 
Kristus yaitu sesuai dengan Firman 
Tuhan, dengan benih2 ilahi yang sudah 
ada di dalam kita dan bantuan Allah 
termasuk buah Roh, karunia Roh dll. 
Jadi kita sendiri sudah ada benih2 ilahi, 
tabiat dan kemampuan ilahi yang harus 
kita tumbuhkan, ber-sama2 dengan 
Roh Kudus yang memimpin kita akan 
memperlengkapi dan menyempurna-
kan tabiat kita dengan buah Roh dan 
kemampuan ilahi kita dengan ka-
runia2 Roh, dan semua diatur sesuai 
dengan kehendak Roh. (Kemampuan 
ilahi itu tergantung dari pertumbuhan 
rohani kita Ibr 5:12-14, misalnya bayi 
hanya bisa minum susu, hanya bisa 
menerima atau menghadapi perkara2 
yang enak, cocok dengan kehendaknya, 
sebab belum mahir pikul salib. Tetapi 
kalau tumbuh jadi dewasa, punya gigi, 
bisa mengunyah makanan keras. Bisa 
menerima fakta atau keadaan atau 
pencobaan yang tidak enak, menderita, 
menyakiti, tetapi bisa menghadapinya 
dan menang, sehingga jadi kebaikan. 
Ini orang2 yang sudah makin dewasa, 
bisa mengunyah makanan keras, justru 
makanan keras itu menjadi kekuatan 
dan pertumbuhannya, tidak cukup 
hanya susu. Semua ini dikerjakan ber-
sama2 antara kita dengan Allah, yaitu 
dengan Roh Kudus sesuai Firman Tu-
han. Orang yang rohaninya makin de-
wasa, maka kemampuan ilahinya juga 
makin matang. Ini seperti kemampuan 
jasmani. Tanggungjawab jaga rumah 
oleh orangtua diberikan pada anak 
yang sudah lebih dewasa (misalnya 17 
tahun) tidak kepada yang masih usia 3 
tahun. Betul sama2 anak, tetapi yang 
satu kanak2, yang satu sudah mulai 
dewasa. Juga kemampuan rohani, mi-
salnya pikul salib, makin lama makin 
mahir seperti Kristus Yes 53:3.  

Begitu kemampuan rohani yang 
belum cukup, ditolong, ditambahi oleh 
Roh Kudus pada orang2 yang mau 
dipimpinNya, sehingga waktu mengha-
dapi problem2 yang beratpun bisa lulus 
sebab ditambahi kemampuannya oleh 
Roh Kudus. Kemampuan ilahi itu 
sekalipun jenisnya sama bisa dipakai 

untuk macam2 fungsi seperti bahasa 
lidah itu bisa untuk: 
1. Tanda baptisan Roh Kudus Kis 
2:4,33; 10:44-46; 19:6 dll.  
2. Bahasa doa Kis 4:31, 
3. Sebagai karunia Roh 1Kor 12:10, 
4. Sebagai jabatan 1Kor 12:28. 
Semua ini sama jenis dan selalu 
dikerjakan bersama. Juga kesembuh-
an, itu tanda orang percaya Mrk 16:17, 
karunia Roh 1Kor 12:9, juga jabatan 
1Kor 12:28, dan dikerjakan ber-sama2 
antara Roh Kudus dan orang2 yang 
mau taat dipimpin Roh dalam keadaan 
dan fungsi yang ber-beda2.  

Juga andil dan peran masing2 
berbeda, Roh Kudus berapa persen dan 
orang yang dipimpiNya berapa persen.   
Juga pemilikNya berbeda, karunia2 itu 
milik Roh Kudus untuk membantu dan 
mencukupi kita sesuai kehendak Roh 
yang maha tahu dan sempurna, dan 
kemampuan ilahi dalam kita, milik kita, 
harus terus tumbuh sampai seperti 
Kristus. Tetapi semua tetap bekerja-
sama dalam kesucian sesuai kehendak 
Tuhan menurut rencana Allah. 

Beberapa orang mengartikan atau 
menafsirkan bahwa karunia2 itu diberi-
kan jadi milik kita, ada yang mendapat 
1 atau 2 karunia, ada yang lebih. Ini 
salah, sebab itu karunia Roh, milik Roh, 
dipinjamkan atau diperbantukan menu-
rut kebutuhan/ keadaan sesuai dengan 
kehendak Roh yang Maha tahu dan 
sempurna. Ini untuk membantu ke-
mampuan baru(ilahi) kita. Kalau jabat-
an, itu lain, itu memang diberikan pada 
kita dan itu tetap ada, tidak berubah, 
tetap sama. Jadi jabatan dan rencana 
Allah itu tetap dan tertentuuntuk ma-
sing2 pribadi anak2 Allah, sesuai de-
ngan kehendak Allah. Karunia Roh bisa 
berganti dan bisa semuanya, tergan-
tung Roh hendak membantu dengan 
karunia yang mana. (Juga buah Roh itu 
milik Roh diperbantukan untuk mem-
bantu menumbuhkan tabiat baru kita 
supaya tumbuh). Dan tabiat baru, ke-
mampuan ilahi, ketaatan, iman, hik-
mat, kekuatan pikul salib dll itu milik 
setiap anak Allah sendiri2, berbeda 
satu sama lain. 

Dengan tindakan Roh ini (karunia2 
ini) kita bisa bertindak seperti Allah, 
yaitu ber-sama2, kemampuan kita dan 
karunia Roh Kudus menjadi satu dalam 
pimpinan Roh dan ini menjadi sem-
purna, sebab Roh Kudus tahu apa, ba-
gaimana, dimana, kapan kita harus 
bertindak.  

4. KARUNIA IMAN. 1Kor 12:9. 
Iman, ada 2 macam, dari manusia 
sendiri, yaitu percaya dari akal manu-
sia, yaitu kalau sudah lihat bukti Yoh 
20:29, dan self sugesti (percara diri). 
Tetapi iman dari Allah yakin akan ayat2 
Firman Tuhan, yaitu janji2 Allah juga 
peringatan dan hukumannya kita per-
caya, sekalipun belum melihat Ibr 11:1. 
Ini iman import dari Allah, tidak ada 
dalam manusia, kalau ada itu kebo-
dohan bagi manusia. (Ada juga percaya 
akan kata2 atau janji setan, dalam 
occultisme. Setan bisa berbuat muji-
zat2 yang terbatas, tetapi itu um-pan 
untuk membunuh rohani manusia yaitu 
dengan menarik dalam perham-baan 
atau ikatan dosa! Mat 24:24, 2Tes 2:9). 
Iman dari Allah itu ada macam2, 
meskipun semua jenisnya sama.  

………bersambung 
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