
 
PENDAHULUAN 

Dalam pengelompokan karunia2 Roh, 
ini termasuk karunia kata2 ilahi. Yang 
terdiri dari: Nubuat, bahasa lidah dan 
menafsirkannya. Roh Kudus memberi 
kata2Nya di dalam pikiran kita, se-
hingga kita dapat langsung ber-kata2 
dgn kata2 dari Allah sendiri, sebab itu 
hasilnya pasti indah, luar biasa, sebab 
kata2 Allah itu pasti betul dan heran, 
dan tidak akan dapat dibantah oleh 
manusia yang pintarpun. 

Kata2 dari Tuhan bisa disampaikan 
waktu ber-kata2 biasa, dalam pela-
yanan pribadi atau pelayanan Firman 
Tuhan, juga dalam doa, dalam men-
jawab pertanyaan dll, dalam setiap ber-
kata2, selama terus dipimpin Roh. 
 

I. DEFINISI KARUNIA NUBUAT 
1. Ini merupakan salah satu dari sem-
bilan Karunia Roh Kudus, 1Kor 12:10 
2. Kata-kata yg diberikan atau dipe-
sankan oleh Roh Kudus pada orang 
yang sudah penuh dan mau taat dipim-
pin Roh, dgn memberi pengertian, baik 
secara langsung dgn karunia nubuat 
atau lewat Bahasa Lidah dan Tafsiran. 
Ini akan menjadi kata-kata yang tepat 
untuk disampaikan pada orang-orang 
tertentu atau jemaat, berupa: 
a. Kata2 yang membangunkan iman 
menguatkan  
b. Menasehati untuk menghadapi pro-
blem / Keadaan / Keperluan 
c. Menghibur kesusahannya atau pen-
deritaannya. 
 
3. Karunia Bernubuat adalah Karunia 
yang terutama, sebab menjadi berkat 
yang besar 1Kor 14:1; 12:31. 
 

II. PERBEDAAN KARUNIA NUBUAT 
DAN JABATAN NABI 

Ada 2 macam nubuat.  Nabi2 juga 
bernubuat 1Kor 12:28-30, Ef 4:11. Ada 
hal2 yg hampir sama, kadang2 sulit 
dibedakan, tetapi ini berbeda. 
Yang sama:  
1. Semua dari Tuhan oleh Roh Kudus, 
sama2 dipimpin Roh. Orang bernubuat 
itu bukan dari kehendak orang itu sen-
diri, tetapi dari Allah, diucapkan dan 
digerakkan oleh Roh Kudus 2Pet 1:21. 
Kalau dari diri sendiri itu bukan nubuat. 
2. Mereka bicara kata2 dari Tuhan ten-
tang hal2 yang tidak diketahui orang2 
yg dilayani, jabatan nubuatan terutama 
tentang yang akan datang. 
 
Perbedaannya: 
1. Karunia nubuat bisa bergantian dgn  
karunia2 yang lain dan tidak tentu, 
tergantung dari Roh Kudus 1Kor 12:11. 
Orang yang bernubuat tidak berubah, 
itu tetap menjadi jabatannya seumur 
hidup, tetap bernubuat. 
2. Karunia Roh bisa lewat orang yang 
baru bertobat, tidak tergantung umur 
rohani asal mau taat dipimpin Roh da-
lam kesucian. Jadi setiap orang ber-
iman, bukan nabi, bisa dipakai Roh Ku-
dus untuk karunia nubuat, asal mau 

taat dipimpin Roh. Saul bernubuat, 
tetapi bukan nabi 1Sam 10:9-12. 70 
penghulu2 Israel bernubuat, tetapi 
mereka tidak disebut nabi seperti Musa 
Bil 11:25. 

Nabi biasanya orang yang sudah 
dewasa, matang rohaninya dan se-
orang yang sangat tertib dipimpin Roh, 
praktis tidak lagi berdosa seperti nabi 
Elia, Elisa, Musa dll. Putra manusia 
Yesus menubuatkan Petrus akan me-
nyangkal 3x sebelum ayam berkokok. 
3. Karunia nubuat itu meneguhkan, 
menasehati, menghibur, sehingga me-
neguhkan jemaat. Nabi pelayanannya 
lebih luas dan tegas seperti “wakil2 
Allah”. 
3.1. Membongkar dosanya supaya ber-
tobat seperti nabi Yohanes Pembaptis 
pada Herodes, nabi Natan pada Daud 
dll. 
3.2. Melantik atau mengurapi seperti 
nabi Samuel melantik Saul, kemudian 
Daud. 
3.3. Menubuatkan tentang hari2 yang 
akan datang. 
3.4. Memberi jalan keluar seperti ke-
pada Yosafat. 
3.5. Menghukum tentara yang mau 
menangkap nabi Elia. 
3.6. Dan lain2. 
Hidup seorang nabi dapat jelas kita 
lihat dari hidup Elia, Elisa, Musa dll. 
Karunia2 Roh ada pada semua orang 
beriman, misalnya 70 tua2 Israel. 

Kadang2 tidak bisa dibedakan, apa-
kah ini karunia atau jabatan nubuat. 
Biasanya kalau orang banyak bernu-
buat itu karunia nubuat, tetapi nabi 
biasanya hanya ada 1 atau 2 orang. 
Saul pernah bernubuat waktu ber-
sama2 para nabi, tetapi tidak pernah 
dikatakan bahwa Saul adalah nabi 
1Sam 10:10-11. Apalagi 70 tua2 Israel 
yang bernubuat semua, itu karunia 
nubuat Bil 11:25. 

Selain karunia dan jabatan nubuat, 
lebih2 kalau kita selalu dipimpin Roh,  
kita juga kalau ber-kata2 haruslah se-
suai dgn  Alkitab, lebih2 dalam pelayan-
an Firman dll, sebab Firman Tuhan itu 
adalah nubuatan dari Allah untuk hidup 
di dunia ini bahkan sampai kekal 2Pet 
1:20, 1Pet 4:10. 
Dalam bicara, biarlah kata2 kita selalu 
dikuasai Roh Kudus, bahkan kata2 kita 
se-banyak2nya dari Roh Kudus Kol 4:6. 
Putra manusia Yesus selalu ber-kata2 
apa yang dikatakan BapaNya Yoh 
8:26b. 

Lebih2 dalam pelayanan, baik mem-
beritakan Firman Tuhan, maupun pela-
yanan pribadi, dalam rumah sendiri 
atau pada orang2 lain, sebab kalau Roh 
Kudus yang bicara pasti betul dan ber-
hasil.  

Juga dalam problem kita sendiri, 
kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan 
bisa bicara langsung atau lewat orang2 
di sekitar kita. Waktu kita bicara atau 
ber-tanya2 kepada Tuhan tentang sua-
tu pokok, lalu tiba2 orang lain bahkan 
yang tidak ada kena mengena dan ia 
tidak tahu keadaan kita, tiba2 berkata 
tepat seperti Tuhan bicara pada kita. 

Ini meneguhkan suara Tuhan, sehingga 
kita jadi yakin dan makin mantap untuk 
melakukannya. Tetapi kita harus selalu 
penuh dan dipimpin Roh, jangan 
sampai bereaksi dosa. 
 

III. KARUNIA BERNUBUAT ADALAH 
KARUNIA YANG TERUTAMA 

1Kor 14:1,39 
Mengapa Karunia Nubuat menjadi Ka-
runia utama? Sebab dalam karunia 
Nubuat setiap kata2 yang kita sampai-
kan itu dari Allah, kepada orang lain, 
menolong dan memberkati mereka; 
baik kepada keluarga, orang dekat, 
sesama jemaat dll. Ini sangat berfaedah 
dan menjadi berkat bagi orang2 yang 
kita layani, sebab ini kata2 dari Allah, 
bukan dari manusia atau dari yang lain. 
Contoh: lihatlah kata2 Putra manusia 
Yesus waktu peyanan didunia Yoh 8:26. 

Selain karunia nubuat, Tuhan juga 
ingin supaya dalam semua percakapan 
kita ada  kadar kata2 ilahi yang tinggi, 
sehingga mendekati atau sama dengan 
karunia nubuat! Inilah yang dimaksud-
kan dgn dimasinkan dgn garam Roh 
Kudus, yaitu supaya lebih banyak 
jumlah kata2 dari Tuhan diban-dingkan 
dgn kata2 dari dirinya sendiri/ daging), 
sebab kata2 dari Tuhan itu pasti jadi 
faedah dan berkat bagi orang2 yg 
menerimanya. Seringkali me-reka 
dalam susah, penderitaan, putus asa, 
lemah dan bingung atau kacau, maka 
kata2 dari Tuhan (diberitahu oleh Roh 
Kudus) itu pasti tepat, pasti ber-guna 
dan jadi berkat yang cocok untuk 
mereka. Sebab itulah karunia ini dise-
but karunia yg utama supaya orang2 yg 
penuh dan selalu taat dipimpin Roh 
dapat menjadi berkat dgn selalu mela-
kukan kehendakNya, yaitu selalu lim-
pah dgn kata2 ilahi ini untuk menjadi 
berkat dan menguatkan orang2 lain. 

Roh Kudus adalah penolong atau 
penghibur umatNya lewat pelayanan 
karunia2 Roh Kudus yg dilakukan 
orang2 yg selalu taat dipimpin Roh. 
Dengan demikian lewat orang2 ini, Roh 
Kudus memperlengkapi umatNya dgn 
segala pertolongan dan pimpinan dari 
Roh Kudus. 
 
ROH KUDUS ADALAH PENOLONG 
Roh Kudus disebut sebagai penolong, 
penghibur.  
(Ing: Comforter KJI, parakletos, Junani). 
 
Parakletos: One called alongside of for 
help (Yong). Ini berarti (dalam KJ): 
1. Advocate: 1Yoh 2:1. Disini para-
kletos itu adalah Tuhan Yesus yang 
berdoa syafaat untuk keperluan umat 
Tuhan kepada Bapanya. 
2. Comforter Yoh 14:16,26; 15:26; 
16:7. Inilah Roh Kudus sebagai peno-
long yang memberi kekuatan, mena-
sehati dan menghibur pada seseorang 
atau jemaat lewat orang yang mau taat 
dipimpin Roh untuk melayani orang 
atau jemaat itu. Dalam karunia nubuat 
ini nyatalah Roh Kudus sebagai peno-
long umatNya. 
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IV. PELAYANAN DGN KARUNIA 
NUBUAT 

Karunia Nubuat adalah perkataan/ 
pesan dari Tuhan yang di ilhami Roh 
Kudus untuk disampaikan mewakili Tu-
han yang berisi pesan2, teguran, atau 
nasehat Firman Tuhan yang membe-
rikan kekuatan, peneguhan, juga bisa 
berupa peringatan. 

Kalau seorang dalam problem atau 
kesukaran, lalu ada seorang gubernur 
atau mentri (apalagi Presiden) mem-
beri pesan, pasti itu diperhatikan baik2, 
sebab itu akan banyak menolong dan 
membereskan perkaranya. 

Apalagi kalau Allah memberi pesan 
pada kita dalam kesukaran atau pro-
blem kita, itu pasti ada faedah atau arti 
yang besar dan pasti besar gunanya, 
sebab pasti jadi. Tuhan ingin mem-
bimbing, memberi pesan pada orang2 
beriman, lebih2 yang bingung, putus 
asa, susah, kecewa dll, lewat orang2 
beriman yang mau menolong sauda-
ra2nya yaitu dgn karunia nubuat ini.  

Yoel 2:28 sudah menubuatkan bah-
wa anak2mu laki2 dan perempuan 
akan bernubuat. Ini digenapkan dalam 
Kis 2:17. Bahkan Musa ingin seluruh 
orang Israel untuk bernubuat, bukan 
hanya 70 tua2 Israel. Bil 11:29. Sebab 
justru kalau mereka bisa dinasehati, 
dikuatkan dan ditolong dgn pesan lang-
sung dari Tuhan, mereka tidak sampai 
jadi rusak atau terpengaruh oleh ha-
sutan2 orang2 yang tidak percaya, yang 
begitu banyak diantara orang Israel. 
 
V. SYARAT DAN CARA MENYALURKAN 
/ MENYAMPAIKAN KARUNIA NUBUAT 
- Harus yakin: bahwa itu dari Roh 
Kudus, bukan dari diri sendiri, juga 
bukan kata2 dari iblis, sama sekali bu-
kan (misalnya karena benci, iri, emosi, 
sakit hati dll). Kita harus yakin tentang 
hal ini.  

Ada orang yg suka mencatut nama 
Roh Kudus untuk memaksakan orang2 
menerima kata2 atau pendapatnya 
sendiri atau kata2 siasat lainnya, apa-
lagi kalau tidak tulus, tentu itu tidak 
berkenan pada Tuhan dan selalu ada 
akibatnya kalau tidak bertobat. Ka-
dang2 orang yang memplesetkan kata2 
nubuat dgn lu buat-buat, sebab mem-
beri kata2 nubuat dari diri sendiri dgn 
nama Roh Kudus.  

Kata2 sendiri apalagi dari iblis itu 
bisa mengacaukan, melemahkan, dan 
merusak orang itu atau Jemaat untuk 
melakukan kehendak iblis, daging, dan 
dunia. Seperti Petrus (tetapi disini ia ti-
dak sadar) dititipi kata2 dari iblis untuk 
menyerang Putra manusia Yesus, tetapi 
Dia mengenali siasat iblis ini dan meng-
usirnya Mat 16:22-23. 
- Dgn tulus: tidak ada maksud lain atau 
tersembunyi. Kita harus takut akan Tu-
han dan selalu berdiri benar di ha-
dapanNya. 
- Untuk siapa: Harus tahu, Karunia Nu-
buat itu untuk siapa akan disampaikan, 
untuk orang2 tertentu atau orang 
banyak/ jemaat. 
- Cara menyampaikan. Dgn lembut 
atau keras, atau dgn cara yang lain. 
- Bilamana? Harus tahu tepat; jangan 
terlambat atau terlalu pagi. Sesu-
dahnya kita harus tetap dipimpin Roh 
untuk menghadapi reaksi dari karunia 

nubuatan yang kita sampaikan. Tetap 
dipimpin Roh, jangan emosi atau me-
nurut perasaan hati sendiri, tetapi te-
tap jadi alat atau hamba Tuhan. 
- Yang menyampaikan Karunia Nubuat 
harus : 
a. Terus hidup dipimpin Roh Kudus 
Rom 8:14, Gal 5:16-17. 
b. Harus tumbuh dan limpah penger-
tian Firman Tuhan Maz 19:15; 119:11. 
c. Hidup didalam kekudusan dan ketu-
lusan/kemurnian dan kasih (Ams 1:4; 
3:32; 12:22, 1Kor 13:2) 
d. Ada damai sejahtera dari Roh Kudus 
Rom 14:17, Fil 4:4,7, di hati rasanya 
sreg atau sejahtera, tidak gelisah, 
ragu2. 
 

VI. MEYAKINI BAHWA KATA2 ITU  
DARI ROH KUDUS 

Kadang2 kita bingung atau kurang ya-
kin, tetapi kita mempunyai beberapa 
patokan supaya kita tidak ragu2 bahwa 
kata2 itu dari Tuhan. 
1. Kita ada dalam pimpinan Roh Kudus 
dan itu berarti dalam kesucian di ha-
dapan Tuhan, dan tidak bereaksi dosa 
dalam segala sikon.  
Di dalam pimpinan Roh Kudus berarti 
kita dalam perlindungan atau saringan 
dari Roh Kudus, sehingga tidak mudah 
ditemus kata2 penipu dari iblis atau 
kata2 dari daging dan hawa nafsu 
manusia. 
2. Hati ada sejahtera dari Roh dan 
yakin bahwa kata2 itu dari Tuhan. Ka-
lau masih gelisah atau bingung, kita 
boleh bertanya atau minta jawaban 
dan keyakinan dari Roh Kudus, dan ca-
ra yang mudah adalah dgn terus ber-
doa dalam Roh, (= memakai bahasa 
lidah terus menerus 1Kor 4:14) dan 
tetap hidup benar Yoh 4:23-24. Kalau 
kata2 yang akan kita sampaikan itu dari 
Tuhan; maka hati kita makin yakin dan 
ada sejahtera dari Roh Kudus. 
3. Sesuai Firman Tuhan. Seringkali Roh 
Kudus mengingatkan kita akan ayat 
Firman Tuhan yang cocok, sesuai dgn 
kata2 yang kita dengar dari Tuhan Yoh 
14:26. Misalnya terhadap seorang yang 
malas beribadah, Roh Kudus meng-
ingatkan kita akan Ibr 10:25 supaya kita 
yakin menasehati saudara tersebut un-
tuk sungguh2 bertobat dan datang ber-
ibadah. Contoh lain dalam sakit, Roh 
Kudus mengingatkan kita ayat2 Firman 
Tuhan tentang kesembuhan, misalnya 
1Pet 2:24, 3Yoh 2, Mat 15:26, Kel 15:26 
dll. Paling tidak kata2 yang akan kita 
sampaikan itu tidak bertentangan dgn 
Firman Tuhan dalam Alkitab 1Pet 4:11. 
4. Ada kesaksian Roh atau peneguhan 
dari Tubuh Kristus yaitu dari orang yg 
rohnya sama, sama2 dipimpin Roh 
Kudus; baik tentang hal2 yang kita ta-
nyakan atau tiba2 disampaikan sendiri 
olehnya kepada kita. Peneguhan ini 
bisa ada atau tidak.  
Kalau sudah yakin dari Roh Kudus, 
sampaikanlah menurut pimpinan Roh.  
Jangan sampai nubuat dari dirinya sen-
diri, seperti nabi2 palsu, misalnya Yez 
13:2, Yer 23:16. 
 

VII. MENGUJI KARUNIA NUBUAT 
YANG BENAR DAN SALAH 

Tanda kata-kata Nubuat yang benar: 
- Dari Tuhan / Roh Kudus 
- Pasti faedahnya besar, menjadi ber-
kat, sesuai dgn Firman Tuhan ( +  +  + ) 
- Yang menyampaikan kata-kata nu-
buat: Tetap Rendah Hati, Suci, penuh 

ketulusan, tidak ada motif terselubung 
dan ada kasih Allah. 
 
Tanda kata-kata Nubuat yang salah: 
- Dari diri sendiri / setan; kita harus bisa 
membedakan dgn kata2 dari Roh 
Kudus. 
- Mungkin berfaedah, mungkin tidak, 
tidak jadi berkat, bahkan kadang me-
nyesatkan ( +  0  - ) 
- Yang menyampaikan : Tidak mau di 
nasehati/di salahkan, hidupnya tidak 
sesuai Firman Tuhan, Motivasinya: Pu-
jian, Uang, Popularitas Mat 7:16-20; 
12:33. 
 

VIII. ORANG-ORANG YANG SUKA 
BERNUBUAT DARI DIRINYA SENDIRI 

BUKAN MENURUT KATA-KATA / 
ILHAM ROH KUDUS ITU  
SANGAT BERBAHAYA !! 

- Bicaranya ngawur 
- Bukan dari pimpinan Tuhan 
- Bisa menyesatkan 
- Bisa ditunggangi pikiran dan kata-kata 
dari setan. 
 

IX. YANG PERLU DIINGAT DALAM 
MENYAMPAIKAN KARUNIA NUBUAT: 

1. Jangan cepat2 disampaikan ka-lau 
belum yakin, Yak 1:19, Ams 15:28, Yoh 
8:6-7. Ujilah segala sesuatu, termasuk 
Nubuat, apakah ada dasar Firman 
Tuhannya. 
2. Terus berdoa dalam Roh dan kebe-
naran, sampai pimpinan Roh Kudus 
nyata jelas dan ada keyakinan sehingga 
sejahtera. Saat berdoa dalam roh, Roh 
Kudus bersyafaat untuk kita dan kita 
bisa bernubuat oleh pimpinan Roh 
Kudus. 
3. Jangan sengaja mencatut atau meng-
atas-namakan Tuhan untuk bernubuat 
menurut kehendak sendiri. Ada akibat-
nya!! 
4. Kata2 nubuat harus ada kasih dan 
dimasinkan oleh garam Roh Kudus, 
artinya setiap kata2 nubuat harus co-
cok dgn Firman Tuhan, dan yakin dari 
Roh Kudus. 
 
X. BEDA BAHASA LIDAH DAN KARUNIA 

NUBUAT 
1. Bahasa lidah itu doa kepada Tuhan, 
tetapi karunia nubuat itu ditujukan ke-
pada manusia. Tetapi dalam karunia 
nubuat ada pengertian yang jelas. 
2. Dgn bahasa lidah kita bicara kepada 
Tuhan, tetapi dalam karunia nubuat 
Tuhan bicara lewat kita pada orang lain 
yang kita layani. 
3. Dalam bahasa lidah ada banyak se-
kali rahasia2 dari Tuhan yang tidak di-
mengerti orang itu sendiri. 
4. Faedah bahasa lidah menguatkan 
iman sendiri, tetapi karunia nubuat 
menguatkan jemaat 1Kor 14:4. 

XI. KESIMPULAN : 
1. Karunia Nubuat BERBEDA dgn Baasa 
Lidah. 
Karunia Nubuat BERBEDA dgn Nubuat. 
2. Tinggal melekat pada Pokok Anggur 
3. Tetap penuh & taat dipimpin Roh Ef 
1:8, Gal 5:16. 
4. Minta dan rindukan karunia2 lebih 
limpah (istimewa Karunia Nubuat) 1Kor 
14:1, 1Pet 1:2. 
5. Secara aktif salurkan dan perguna-
kan, kadar nubuat lebih banyak lagi 
1Kor 14:31, Roma 12:8. 
6. Kobarkan terus karunia2 dan jabatan 
yang diberikan Roh Kudus kepadamu 
2Tim 1:6. 
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