
 

IV. KARUNIA IMAN 
1Kor 12:9 

A. IMAN MANUSIAWI DAN ILAHI 
Iman, ada 2 macam, iman manusiawi, 
dan iman ilahi. Iman manusiawi atau 
percaya dari akal manusia, yaitu iman 
atau percaya kalau sudah lihat bukti 
Yoh 20:29. Juga dari self sugesti 
(percaYa diri). Tetapi iman dari Allah 
yakin akan ayat2 Firman Tuhan, yaitu 
janji2 Allah juga kita percaya akan 
peringatan dan hukumanNya, sekalipun 
belum melihat Ibr 11:1. Ini iman import 
dari Allah, sebab tidak ada dalam 
manusia, sebab iman itu tidak masuk 
akal dankebodohan bagi manusia. (Ada 
juga percaya akan kata2 atau janji 
setan, dalam occultisme. Setan bisa 
berbuat mujizat2 yang terbatas, tetapi 
itu umpan untuk membunuh rohani 
manusia (iblis dan setan2 itu pem-
bunuh, algojo Yoh 8:44) yaitu dengan 
menarik dalam perhambaan atau 
ikatan dosa dengan umpan dan 
janji2nya Mat 24:24, 2Tes 2:9). 
 
B. IMAN DARI ALLAH ada macam2, 
meskipun semua jenisnya sama, dari 
Allah:  
1. Iman yang muncul oleh lahir baru 
atau mulai percaya (muncul dalam 
ukuran benih, harus ditumbuhkan). Ini 
iman orang baru, yang lahir baru dari 
Allah Yoh 3:3,5, 1Yoh 5:7-8. 
2. Iman yang tumbuh dari Firman 
Tuhan olehpekerjaan Roh Kudus Rom 
10:17, 2Kor 3:6. Sebab itu perlu belajar 
banyak Firman Tuhan sampai mengerti 
atau yakin akan Firman Tuhan oleh Roh 
Kudus. 
3. Ukuran iman. Ada ber-macam2 
ukuran iman, ada yang tidak percaya 
Mat 15:8, kurang percaya Mat 6:30; 
iman kecil Mat 8:20, iman biji sesawi 
Mat 17:20, imansedang, iman besar 
Mat 8:10; 15:26, dan iman yang 
sempurna 1Kor 13:12, Tit 1:13; 2:2, Yak 
2:22. Tuhan berkata, jadilah sesuai 
dengan imanmu.  Mat 8:13 (9:29) (KJI) 

Jadi sangat penting untuk menum-
buhkan iman, sebab kita bisa meng-
ambil janji2 Allah dengan iman, sesuai 
dengan ukuran iman kita!  
4. Cara hidup orang beriman dengan 
iman. Orang benar hidup dari iman 
2Kor 5:7. 

Kita bisa hidup benar hanya dengan 
iman. Dengan iman kita menerima 
penebusan kita, kekuatan kita dan 
semua janji kemenangan dari Tuhan 

dll. Tanpa iman akan kembali hidup 
dalam dosa dan dikalahkan iblis Rom 
1:17. Untuk mengambil segala janji2 
Allah harus dilakukan dengan iman; se-
mua janji2 Allah jadi dalam peng-
alaman hidup kita sesuai dengan iman 
kita Mat 8:13; 9:29. 
5. Iman untuk setiap segi hidup. 
Ada iman yang umum pada Tuhan dan 
segala FirmanNya. Tetapi ternyata juga 
diperlukan iman khusus dalam setiap 
segi. Misalnya iman untuk kesembuhan 
1Pet 2:24 dll, untuk nafkah (Mat 6:25-
34). Iman untuk mengalah dan meng-
ampuni Mat 5:39-44 dll.  
Iman khusus diperlukan supaya kita 
bisa percaya dan taat dalam segi2 hi-
dup itu semua sesuai dengan ayat2 tsb; 
maka Roh Kudus akan mengingatkan 
ayat2 yang kita perlukan Yoh 14:26 dan 
menghidupkannya 2Kor 3:6, sehingga 
menjadi iman dalam diri kita dan kita 
bisa melakukannya dengan iman. 
6. Kalau iman kita belum cukup, maka:  
a. Baca dan pelajari terus ayat2 itu dan  
b. Terus tekun berdoa dalam Roh dan 
kebenaran (memang ini cara hidup kita 
senantiasa 1Tes 5:17), maka ayat2 itu 
akan menjadi hidup 2Kor 3:6, dan 
menumbuhkan iman khusus dari ayat 
itu untuk segi hidup yang sesuai de-
ngan ayat itu Rom 10:17. Dengan 
demikian kita bisa bertindak dengan 
iman untuk mendapatkan janji2 Allah. 

Sebab itu dalam menghadapi pro-
blem sulit dengan iman kita dan di-
mana perlu, Roh Kudus memberi tam-
bahan iman dengan memberi karunia 
iman, sehingga iman kita menjadi kuat, 
bisa bertindak dengan iman, dan kita 
menang. Sebab itu yang penting nomer 
satu adalah hidup benar dan berkenan 
pada Allah, sehingga mataNya dan 
telingaNya ada pada kita 1Pet 3:12. Ini 
dasar yang paling penting, baru nomer 
dua adalah iman.  

Ada orang punya iman besar, tetapi 
hidup tidak benar atau undur, maka ia 
ditolak dari hadapan Allah Mat 7:22-23. 
Sebab itu nomer satu hidup berkenan 
pada Tuhan dan justru dengan demi-
kian iman bisa terus dilatih dan tumbuh 
dengan perbuatan iman (yaitu dalam 
pencobaan2) sehingga iman kita jadi 
makin besar sampai sempurna.  

Abraham pernah jadi ragu2, tidak 
percaya dan keluar dari rencana Allah, 
karena godaan dari istrinya yang mena-
warkan Hagar. Cara manusiawi dari 
Sarah berhasil, tetapi hasilnya pahit, 
sebab itu tidak sesuai dengan cara dan 
kehendak Tuhan Kej 18:9-10. Meskipun 
berhasil, tetapi selama 13 tahun, tidak 

ada hubungan dengan Tuhan, dan ren-
cana Allah dalam Abraham macet, 
mungkin sebagian batal Kej 16:16, Kej 
17:1. 

Sesudah itu, setelah ada hubungan 
baik, maka mula2 nama Abram diganti 
Abraham dan Sarai diganti Sarah, 
nama baru Kej 17:5,15 (5-19). Abraham 
tidak yakin bahwa Sarah bisa beranak 
Kej 17:17-18, dan hendak memper-
tahankan hasil pikiran Sarah dan Abra-
ham saja, tetapi Tuhan menolak. Ren-
cana Allah bukan dengan gundik, cara 
yang keji (meskipun dalam Wasiat La-
ma), tetapi dengan istrinya sendiri Kej 
17:19.Sesudah itu Abraham sungguh2 
percaya, bahkan imannya jadi besar, 
sehingga ia disebut bapa orang perca-
ya Rom 4:11. 
7. Tanda kalau ada iman: 
a. Bisa bersyukur, sukacita, dan bisa 
menunggu sampai jadi Kis 16:25. Kalau 
tidak ada iman, akan mudah jadi ke-
cewa, menyalahkan Allah, ber-sungut2 
dan tidak bisa taat akan Firman Tuhan, 
tidak bisa hidup benar,justru berbuat 
dosa yang melawan janji2 Allah. 
misalnya orang Israel tidak percaya bisa 
masuk Kanaan, (Negeri Perjanjian) dan 
mereka ber-sungut2, marah, beruat 
macam2 dosa dan akhirnyamati di pa-
dang gurun, tidak bisa masuk Kanaan, 
sebab tidak percaya.  
b. Tetap suci, setia, dan taat sekalipun 
tidak tertolong Ay 13:15. 
Tetapi justru orang yang tetap percaya 
meskipun tidak tertolong, pada akhir-
nya ia akan tertolong dengan indah.  
Jangan lupa kita hidup dengan iman 
dan dari iman kepada iman, terus 
menerus dengan iman. 
 
C. IMAN KARUNIA ROH  
1. Definisi. 
Karunia iman adalah 
1.1. Salah satu karunia Roh. 
1.2. Roh Kudus memberi iman atau 
keyakinan yang kuat akan pertolongan 
Tuhan dalam menghadapi suatu perka-
ra (baik pribadi atau bersama), dan 
1.3. Biasanya pasti jadi. 
1.4. Ini diberikan Roh Kudus tiba2 
dalam hati orang beriman tertentu 
sesuai kebutuhan menurut pimpinan 
Roh Kudus. Contoh: 
* Mat 17:27  Uang dalam mulut ikan. 
* Mat 26:17-29  Makan malam di 
atas kamar loteng yang terhias indah. 
* 1Sam 17  Daud menghadapi Goliat, 
Saul tidak percaya. 
Misalnya: - Daud yakin akan menga-
lahkan Goliat (1Sam 17:37). Juga Yo-
nathan, Gideon dll. 
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2. Beda karunia iman dengan IMAN 
(Rom 10:17). 
Iman timbul dari pendengaran dan 
pendengaran oleh Firman Kristus. Bia-
sanya iman ini tumbuh dari iman kecil 
menjadi iman besar sampai sempurna. 
Iman ini tetap ada dalam hati kita, dan 
iman itu harus dipelihara dan ditum-
buhkan. Murid2 berkata kepada Tuhan 
Yesus: “Tambahilah iman kami” Luk 
17:5. Andaikata ada problem dll, kita 
langsung bertindak dengan iman yagn 
ada pada kita. Tetapi karunia iman itu 
muncul tiba2 dengan kuat (diberikan 
Roh Kudus) dan pasti jadi.  
3. Kepada siapa karunia/ pemberian 
itu diberikan? 
Kepada orang yang berjalan dalam Roh, 
yaitu yang penuh dan mau dipimpin 
Roh untuk melakukan kehendak Allah. 
Bagi mereka diberikan karunia Roh 
untuk menghadapi problem2 baik 
untuk dirinya sendiri, orang lain, atau 
sidang jemaat. 
4. Maksud dari Roh Kudus menya-
takan karunia-Nya. 
Menguatkan iman, untuk menghadapi 
problem2 tertentu dari dirinya sendiri, 
saudara yang lain, atau jemaat sebagai 
Tubuh Kristus dengan iman yang kuat 
yang diberikan Roh Kudus tiba2, 
misalnya 1Raj 17:14. 
Contoh: Musa mendapat karunia IMAN 
(Kel 14:13-14), sehingga ia berkata ke-
pada orang banyak itu: “Janganlah ka-
mu takut, pertetapkanlah hatimu, ma-
ka kamu akan melihat kelak perto-
longan besar daripada Tuhan”. 

Iman dari Roh Kudus ini sudah ma-
tang, kuat, sempurna, sebab itu selalu 
jadi dan muncul dengan tiba2 pada 
orang yang diberi karunia sekalipun 
belum dewasa rohani, tetapi tiba2 bisa 
menjadi begitu percaya, karena mau 
dipimpin Roh dan mendapat karunia 
iman. Karunia iman ini pasti jadi kecuali 
salah menerima atau salah melaku-
kannya, tidak sesuai dengan kehendak 
Roh atau karena timbul dosa sombong, 
atau sesuatu keinginan yang salah. 
Tetapi karunia iman yang betul akan 
jadi, sebab sudah diperhitungkan Roh 
Kudus lebih dahulu, misalnya Mat 
17:27, 1Sam 17:37. Ada banyak con-
toh2 tentang karunia iman dari Roh 
Kudus. 

Jadi karunia iman dan iman beda 
kepemilikan, tetapi jenisnya sama, 
semua dari Allah dan selalukerjasama 
antara manusia dan Allah. Sebab itu 
kadang2 sulit dibedakan, persentasi 
jumlah iman dari manusia dan dari 
Allah. 

 
 
 

V. KARUNIA MUJIZAT 
1Kor 12:10 

1. DEFINISI. 
Dalam menghadapi kasus atau orang 
tertentu, yang (sangat) sulit,tiba2 Roh 
Kudus memberi keyakinan pada orang 
yang taat dipimpinNya untuk bertindak 
dan apa yang dikatakannya langsung 
jadi. Misalnya Putra manusia Yesus 
waktu menghadapi badai, menyuruh-
nya teduh dan betul2 seketika itu badai 
menjadi teduh Mat 8:26; 14:29. Mu-
jizat itu bisa terjadi satu kali seperti 
laut Merah terbelah, tembok Yerikho 
roboh dll. Tetapi bisa juga rutin seperti 
manna muncul setiap pagi, itu luar 
biasa. Petrus jalan di atas air.  
Juga Yunus yang mengakui dosanya 
dan bertobat, timbul karunia mujizat 
Yun 1:12. Ada banyak mujizat yang 
dilakukan Musa, Elisa, Elia dll.  
 
2. PERBEDAAN KARUNIA IMAN DAN 
MUJIZAT. 
a. Iman terjadi sesudah beberapa saat, 
misalnya 10 orang kusta belum sem-
buh, tetapi disuruh menghadap imam 
lalu sembuh Luk 17:14.  
Janda murid nabi disuruh pinjam 
bejana, maka minyak dari buli2 kecil 
bisa memenuhi semuanya 2Raj 4:3-4.  
Tetapi mujizat terjadi seketika, misal-
nya Musa mengangkat tongkat lalu 
timbul angin dan air laut terbelah dll.  
b. Iman ada dalam orang2 yang lahir 
baru, dalam jumlah tertentu, tetapi 
mujizat sama sekali tidak ada, hanya 
ada pada Allah dan timbulnya dalam 
kita tergantung dari Roh Kudus. 
c. Biasanya iman itu tentang hal2 yang 
wajar, tetapi terhalang atau tidak bisa 
didapatkan, misalnya mendapat izin, 
untung, naik kelas dll yang sulit terjadi, 
tetapi jadi dengan pertolongan Tuhan.  

Tetapi mujizat, tentang hal2 yang 
ajaib, misalnya: air jadi anggur, 5 roti 
cukup untuk makan lebih kurang 20 
ribu orang dll, dan langsung terjadi. 

Kadang2 karunia iman dan mujizat 
bekerjasama bahkan dengan karunia2 
yang lain, misalnya nubuat dll sebab 
semua dari Allah. Seringkali kita tidak 
mengerti, tetapi pasti dengan Tuhan 
kita akan menang, bahkan  lebih dari 
pemenang, baik dengan mujizat, atau 
iman atau jalan biasa seperti Morde-
khai (hanya kebetulan2), tetapi pasti 
menang dengan Tuhan. 
 
3. BEBERAPA JENIS MUJIZAT: 
a. Sebagai tanda dari Allah untuk 
orang2 percaya Mrk 16:17-18, Ibr 2:4. 
b. Sebagai karunia Roh 1Kor 12:10. 
c. Sebagai jabatan 1Kor 12:29.  
Ini berarti ada orang2 tertentu (sering-
kali nabi2, rasul dll) yang sering mem-
buat mujizat seperti Putra manusia 
Yesus. Kalau jabatan berarti menetap. 
Pada orang sempurna pasti ada semua 

jabatan, karunia dll, sebab sudah 
sempurna. Memang pada akhir zaman 
jumlah tanda ajaib, mujizat dan peng-
genapan Firman Tuhan akan jauh lebih 
banyak Yoh 14:12. 

Ini luar biasa. Orang beriman yang 
dipimpin Roh dengan rutin berbuat 
mujizat seperti Musa, Elia, Elisa, rasul2 
termasuk Paulus dll. Ini mudah mem-
buat orang jadi sombong, sebab itu 
biasanya jabatan ini hanya untuk yang 
sudah matang atau dewasa rohaninya, 
pemimpin dll. Melawan sombong atau 
suka puji itu tidak mudah, sebab itu 
sesudah sukses dalam hal apapun, 
ingat itu semua dari Tuhan 1Kor 4:7, 
dan tetap rendah hati, supaya tidak jadi 
dosa dan direndahkan Ef 6:13. Sebab 
itu jangan ingin atau minta mujizat 
sebab tidak mau kalah, ingin dihargai 
atau dipuji, atau ingin yang lain, tidak 
tulus, itu seperti kanak2 rohani (de-
wasa tidak mau jatuh dalam dosa 
sombong atau dosa lainnya). Harus 
hidup suci di hadapan Allah dan taat 
pada pimpinan Roh dengan tulus.  
 
4. SYARAT2NYA. 
Yaitu orang yang penuh dan mau selalu 
taat dipimpin Roh. Apalagi karunia 
mujizat itu biasanya sangat ajaib, untuk 
orang2 yang sungguh2 percaya dan ha-
rap Tuhan, sekalipun masih muda se-
perti Daud, tetapi sungguh2 cinta dan 
berkenan pada Tuhan. Ia bisa menga-
lahkan Goliat, itu karunia iman, tetapi 
juga mujizat. Dengan satu batu, raksa-
sa itu gugur. Kalau Tuhan menyuruh 
kita melakukan sesuatu, apalagi yang 
mustahil, kalau yakin dari Tuhan, ada 
sejahtera, kita lakukan saja. Kalau perlu 
boleh minta tanda peneguhan dari 
Tuhan seperti Gideon. 
 
5. FAEDAH KARUNIA MUJIZAT. 
Timbulnya karunia mujizat itu sesuai 
kehendak Roh, bukan menurut kehen-
dak kita 1Kor 12:10.  Misalnya orang 
Yahudi sekalipun dengan puasa doa, 
mau membunuh Paulus, mereka gagal 
Kis 23:12-13, Gehazi gagal membang-
kitkan anak perempuan Sunami. Sebab 
ada yang tidak beres, mungkin tidak 
tulus atau ada maksud ingin uang (se-
perti dari Naaman) sebab perempuan 
Sunami ini kaya. Roh Kudus memberi 
karunia2 itu karena ada maksud ter-
tentu untuk menggenapkan janji Allah, 
memberi kemenangan bagi orang2 
yang berkenan pada Tuhan dll, supaya 
dalam semuanya itu nama Tuhan 
dipermuliakan. Jangan mengejar muji-
zat seperti nabi2 palsu atau karena 
maksud2 tertentu yang bukan dari Tu-
han Mat 24:25, tetapi rindulah untuk 
hidup berkenan pada Tuhan dipimpin 
Roh. Meskipun ada karunia atau 
pertolongan atau tidak, tetap taat dan 
setia sampai mati, terus berjalan 
dengan Tuhan.  
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