
 
I. DEFINISI: 

adalah bahasa lidah sebagai salah satu 
karunia Roh Kudus. 
Karunia Roh: 
1. Diberikan oleh Roh Kudus pada 
orang2 yang mau taat dipimpinNya. 
2. Untuk bisa hidup dengan kemam-
puan ilahi seperti Kristus. 
3. Supaya bertumbuh sampai akhirnya 
menjadi seperti Kristus. 
4. Juga dalam Wasiat Baru, Roh Kudus 
bisa tinggal terus selamanya dalam 
orang beriman Yoh 14:16 (dalam 
Wasiat Lama hanya hinggap dan pergi, 
sebab dosanya belum ditebus darah 
Yesus). 
 

II. DALAM RENCANA ALLAH;  
KHAS DARI WASIAT BARU 

Bahasa lidah dan tafirannya tidak ada 
dalam Wasiat Lama, ini khas dari 
Wasiat Baru, sesudah Tuhan Yesus jadi 
Korban tebusan di Golgota. 

Yoh 7:39 Yang dimaksudkan-Nya 
ialah Roh yang akan diterima oleh me-
reka yang percaya kepada-Nya; sebab 
Roh itu belum datang, karena Yesus 
belum dimuliakan. 

Dalam ayat ini yang dikatakan 
bahwa Roh Kudus belum ada sampai 
Putra manusia Yesus menggenapkan 
tugas penebusanNya; itu adalah 2 
karunia Roh yang tidak ada dalam Wa-
siat Lama. Dua karunia ini baru dikaru-
niakan dalam Wasiat Baru. 
Betapa pentingnya bahasa lidah dan 
penafsirannya, terlihat disini, yaitu: 
A. Khas dari Wasiat Baru. 
Dalam Wasiat Lama hanya ada 7 ka-
runia Roh, tetapi dalam Wasiat Baru 
ada tambahan, dua karunia, yaitu ba-
hasa lidah dan tafsirannya. Ini diper-
lukan untuk menghadapi tantangan ak-
hir zaman dan bisa mencapai target 
tertinggi yaitu sempurna seperti Kris-
tus, dimana dengan pekerjaan Roh 
kudus versi WL hal ini sulit bisa dicapai! 
(Dalam Wasiat Lama hanya tertulis 3 
orang yang menjadi sempurna). Baru 
dengan adanya bahasa lidah ini maka 
target yg sangat tinggi dan ideal itu bisa 
dicapai. Jadi bahasa lidah ini sangat 
penting, dan harus ada dalam Gereja 
yaitu umat Tuhan WB. 
B. Perbedaan pekerjaan Roh kudus da-
lam WL dan WB ada dalam bahasa 
lidah dan penafsirannya, dengan kata 
lain diletakkan dilidah. 
Mengapa? Sebab : 
1. Dari kata2 lidah, itu menyatakan isi 
hatinya Mat 12:34. 
Inilah sebabnya Roh kudus memegang 
lidah, ini kunci hidup seseorang (bisa 
jadi baik atau celaka sebab lidah), kalau 
orang itu tidak mengendalikan lidah-
nya, ibadahnya menjadi sia2 Yak 1:26. 
2. Lidah itu kemudi hidup, sangat 
penting Yak 3:2-4. 
3. Bisa menguasai lidah berarti bisa 
menguasai seluruh hidup kita, itu ber-
arti lepas dari semua sumber kejahatan 
dan celaka. Yak.3:5-8. 

4. Lidah adalah ukuran rohani manusia, 
yaitu ukuran kesempurnaan Yak 3:2, 
Wah 14:5. 
5. Lidah yg ber-kata2 dari Roh kudus itu 
menguatkan iman dan ada kuasa 1Kor 
14:4. 
Dengan tepat Allah memilih lidah untuk 
tanda baptisan Roh kudus, sebab kalau 
orang itu mau menyerahkan lidahnya 
pada Roh Kudus (ini termasuk seluruh 
hidupnya), maka Roh kudus memegang 
kemudi atau kunci hidupnya Rom 8:14; 
dan kalau orang itu mau taat, hidupnya 
akan terus berubah, dan bertumbuh 
dalam rencana Allah dan akhirnya 
menjadi seperti Kristus. 
 

III. BAHASA LIDAH ITU ADALAH 
TANDA DARI: 

1. Tanda baptisan Roh Kudus Kis 
2:4,33; 10:46; 19:6 dll. 
2. Bahasa doa Ef.6:18, Kis 2:4; 5:31. 
Berdoa pribadi atau bersama. Tidak 
boleh dihentikan 1Kor 14:39. 
3. Salah satu Karunia Roh Kudus, yaitu 
Karunia Bahasa Lidah 1Kor 12:10, harus 
ditafsirkan 1Kor 14:27-28. 
4. Salah satu jabatan 1Kor 12:28-30. 
5. Tanda bagi orang yang tidak ber-
iman, 1Kor 14:22-23, Kis 2:6,13. 
(Jelaskan tentang karunia itu bedanya 
dengan yang lain). 
Mengapa begitu banyak? Banyak hal2 
rohani merupakan tanda dari banyak 
hal, misalnya menyembuhkan orang sa-
kit, itu bisa sebagai tanda orang per-
caya Mrk 16:17, sebagai karunia Roh, 
sebagai jabatan dll. Juga iman itu dari 
lahir baru, dari karunia Roh, dari Fir-
man Tuhan Rom 10:17 dll. Bahasa lidah 
itu penting dalam banyak hal, dan 
bagian yang sangat penting dalam 
Wasiat Baru lebih2 dalam penamatan 
rencana Allah. 
 

IV. FAEDAH BAHASA LIDAH: 
a. Faedah langsung dari bahasa lidah 
misalnya: iman dikuatkan, mendapat 
sejahtera, sukacita, penghiburan dll. 
b. Faedah tidak langsung, seperti: ber-
doa dalam Roh, berdoa non stop, 
menjadi rumah doa. 
c. Bisa ikut pengangkatan sebab ia 
mendengar komando Roh Kudus (1Tes 
4:16-17) lalu tubuhnya langsung ber-
ubah jadi tubuh kemuliaan & ikut peng-
angkatan; Orang yg tidak bisa berba-
hasa lidah tidak mendengar komando 
suara Roh Kudus (dll) & juga tidak 
mengalami perubahan atau pengang-
katan ini. 
d. Ada banyak pekerjaan Roh kudus yg 
bisa didapat oleh orang yg berbahasa 
lidah. 
 

V. FAEDAH BAHASA LIDAH BEGITU 
BANYAK, limpah, ajaib, manis dan ilahi, 

ada lebih dari 31faedah yaitu: 
(Alat peraga: 1. Smartphone: didalam-
nya ada begitu banyak fitur dan kegu-
naan, 2. Kunci  gudang: jika digunakan 
maka terbuka pintu gudang, dimana isi 

gudang begitu banyak barang berguna 
yang tersedia) 
1. Tanda baptisan Roh kudus, bisa dili-

hat dan didengar,sebagai tanda 
satu2-nya Kis 2:33; 10:46; 19:6. 

2. Bisa ber-kata2 langsung dengan 
Allah, 1Kor 14:2. 

3. Tanda kehadiran Roh kudus Kis.2:4. 
4. Doa otomatis, Rom.8:26. 
5. Doa dua arah, Wah.2:7a, 1Kor.14:14, 

diterjemahkan, 1Kor.12:10 
6. Bisa berdoa dalam Roh.1Kor.14:14, 

Yoh 4:23-24. 
7. Suatu rahasia ilahi, 1Kor.14:2 
8. Bisa berdoa non stop, 1Tes.5:17, Kel 

30:8, 1Tes 5:10. 
9. Doa yang sempurna, Rom.8:26-27. 
10. Bisa menjadi rumah doa Mat 21:13. 
11. Doa syafaat otomatis,1Yoh.2:1, Ibr 

7:25, Rom 8:34. 
12. Bahasa doa, Ef.6:18, Kis.2:4. 
13. Tanda hubungan baik dengan Allah 

1Tes 5:10, Kol 3:15a, Fil 4:7. 
14. Bisa berdoa ber-sama2 dalam Roh 

(Paduan doa) Kis 2:4, Kis 10:46,1Kor 
14:23a. 

15. Bisa menyanyi dalam Roh 1Kor 
14:15. 

16. Menguatkan Iman 1Kor 14:4. 
17. Diisi dengan kuasa Allah Kis1:8, Kis 

4:31. 
18. Membuat perhentian dalam jiwa 

Yes 28:11-12. 
19. Memberi penghiburan, Yoh 14:16, 

Yoh 14:18. 
20. Memberi sukacita Kis 2:13,15, Yoh 

16:22. 
21. Sebagai karunia Roh kudus, 1Kor 

12:10. 
22. Sebagai jawatan dari Tuhan 1Kor 

12:28-30. 
23. Kunci berjalan dalam Roh, dengan 

Allah Yak 3:3-5a. 
24. Saluran karunia2 Roh 1Kor 12:7-11. 
25. Meterai Roh kudus Gal 4:6, Ef 4:30. 
26. Tanda putra2 Allah Yoh 1:12, Rom 

8:14. 
27. Tanda pekerjaan Roh kudus versi 

WB Yoh 7:39. 
28. Ikut pengangkatan, 1Tes 4:16, Rom 

8:11. 
29. Tanda bagi orang kafir, 1Kor.14:22-

23, dengan terjemahannya. 
30. Tanda pengenal bagi orang lain 

1Kor 12:10, Yoh 1:33. 
31. Ber-macam2 pekerjaan Roh kudus 

lainnya Yoh 16:13, Gal 5:22-23. 
 

32. Bahasa Roh dengan ilham Roh, 
tanpa belajar Kis 2:4 

Ini cara Surgawi. Kita belajar hidup 
yang luar biasa, cara Surga. Di dunia: 
ditransfer dengan komputer, langsung 
programnya jadi, misalnya program 
gambar, menulis dll. Tetapi ini tetap 
terbatas dari 2 pihak. Di Surga tidak 
ada sekolah, sampai di mana kita dapat 
mengerti, itu sesuai dengan tingkat 
rohani kita, langsung diberi oleh Allah.  

Ada seorang hamba Tuhan waktu 
bertemu Tuhan minta jawaban dari 70 
pertanyaan yang belum bisa dijawab. 
Tuhan berkata kepadanya: “Ya!” Lang-
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sung ia tahu semua jawabannya. Juga 
malaikat2 dll di Surga, hanya dengan 
transfer dalam Roh, mereka sudah tahu 
semua yang diperlukan. Bahasa lidah 
atau bahasa Roh itu dengan ilham Roh, 
langsung bisa. Luar biasa. Dan dengan 
bahasa Roh itu ber-macam2 hal2 lain 
bisa datang pada kita dengan ilham 
Roh, luar biasa.  

Sebab itu juga jangan mempelajari 
bahasa doa dengan cara2 linguistik 
manusiawi, nanti jadi kacau, terputar 
balik, setan ikut beri pikiran yang salah, 
bahkan bisa mempermainkan Roh Ku-
dus atau menghojat Roh. Tidak mung-
kin kita bisa mengerti bahasa Roh 
dengan pikiran dan keahlian linguistik. 
Juga tidak perlu men-coba2 dengan 
akal sendiri memperbanyak perbenda-
haraan kata2 bahasa Roh atau bahasa 
doa.  

Pada waktu masuk Surga, kita tidak 
perlu belajar bahasa lagi, langsung bisa 
dengan ilham Roh, ditransfer dengan 
sempurna. Semua orang akan diberi 
semua pengertian yang diperlukan, te-
tapi masing2 menurut tingkatnya. Jadi 
tingkat Halaman lain dengan tingkat 
Ruangan Suci, apalagi dengan tingkat 
Ruangan Maha Suci, sebabhanya orang 
yang tingkatnya sempurna bisa me-
ngerti semua rahasia Ruangan Maha 
Suci, yang tertinggi. Semua yang ting-
katannya belum sampai disini tidak bisa 
mengerti, apalagi tingkat Halaman Wah 
14:3. 

Ini tingkat mempelai, mereka bisa 
mengerti rahasia Allah yang paling 
dalam yaitu rahasia kesempurnaan! 
Bayangkan berapa banyak kita bisa 
mendapatkan rahasia2 Allah yang 
dalam2, indah dan mulia? Kita hanya 
bisa mendapatkannya, kalau kita terus 
menignkat di dalam Kristus, lalu Allah 
mentransfer pengertian, rahasia2 se-
suai dengan tingkat rohani kita (Mat 
13:11) yang tidak dapat rahasia itu, 
sekalipun belajar, tidak bisa mengerti, 
sebab Roh Kudus yg menyatakan raha-
sia2 ilahi itu pada kita (Yoh 16:13, 1Kor 
2:10) sesuai dengan tingkat rohani kita.  

Ada tiga tingkat garis besar ini 
(Halaman, Ruangan Suci dan Ruangan 
Maha Suci), yang dirinci lagi dalam 
banyak tingkatan. Sekalipun kita tidak 
termasuk tingkat orang besar di dunia, 
tetapi kalau kita indah di hadapan 
Allah, tingkat kita tinggi, maka penger-
tian ilahi kita juga lebih banyak. Misal-
nya Lazarus mengerti lebih dalam dan 
lebih banyak dari orang kaya di dunia, 
apalagi di Surga. Betapa indah, sebab 
itu Rom 2:29 berkata bahwakepujian 
kita itu dari Allah, bukan dari manusia! 
Semua karena pekerjaan Roh Kudus 
dgn bahasa Roh atau bahasa lidahNya!  

Begitu juga, waktu kita masuk 
Minggu ke-70 Daniel (ini masa pena-
matan rencana Allah), maka orang2 
yang lulus baptisan api Mat 3:11 (ini 
seleksi masuk ke dalam masa pena-
matan rencana Allah, ini adalah ujian 
akhir global bagi semua orang, terma-
suk orang beriman Wah 3:10, Luk 
21:34-35). Orang yang lulus masuk 
golongan lima gadis bodoh (= dalam 
pintu bahtera Nuh, Kej 17:6 = keran-
jang buah ara yang baik Yer 24:2-3 dll, 
masuk golongan yang akan ikut peng-

angkatan, golongan 1551); Mereka 
semua menjadi anak2 terang yang 1Tes 
5:4-6 akan tahu tanggal kedatangan 
Tuhan, padahal sebelumnya semua 
tidak ada yang tahu, hanya Bapa Mat 
24:36. Sekalipun golongan 1102 (yang 
akan tertinggal) diberi tahu, mereka 
tidak akan bisa percaya atau mengerti, 
sebab tidak dapat pengertian dari Roh 
dan tetap keras hati dalam dosanya 
(dalam Polarisasi dosa) dan tertinggal!  

Luar biasa ilham Roh, ini cara Surga, 
sangat indah. Sebab itu kalau mau be-
lajar hal2 Surgawi, hal2 rohani, jangan 
hanya belajar dengan pikiran, tetapi 
hidup benar, berkenan pada Tuhan dan 
masuk di bagian dalam (Ruangan Suci), 
jangan di luar (Halaman) yang jatuh 
bangun dalam dosa Mrk 4:11, Mat 
13:11, sebab itu perlu hidup suci dan 
taat, berkenan pada Tuhan senantiasa. 

33. Kesanggupan, kemampuan ilahi 
Fil 4:13 

Kalau kita berdoa dalam Roh dan terus 
taat dipimpin Roh, maka kita pu-nya 
kemampuan ilahi yang makin 
meningkat. Semua yang terjadi pada 
kita itu tidak kebetulan, tetapi dike-
tahui atau diizinkan Tuhan, tidak lebih 
dari kekuatan kita 1Kor 10:13. 

Yang dimaksudkan dengan kekuat-
an kita, itu termasuk kemampuan / 
kesanggupan potensiel (yang bisa dike-
rahkan) kalau kita dibantu Tuhan, 
sebab berdoa dalam Roh. Jadi untuk 
tingkatan Ruangan Suci yang tertentu 
kita punya cadangan atau kekuatan 
yang disediakan Tuhan sampai 50. 
Kekuatan kita sendiri, misalnya 10, jadi 
kekuatan kita bisa naik sampai 60 kalau 
kita terus berdoa dalam Roh dan taat 
dipimpin Roh dalam bereaksi. Jadi pro-
blem yang datang mungkin 40, ini 
berarti sangat berat untuk kekuatan 
kita yang hanya 10. Tetapi kalau kita 
berdoa, kekuatan kita bisa naik sampai 
60, sehingga tidak jadi masalah, asal 
mau berdoa terus dalam Roh dan kebe-
naran. Sebab itu waktu kita berdoa 
dalam Roh, dapat ilham dan kuasa Roh, 
kemampuan kita naik, sehingga cukup 
menghadapi problem seberat 40, ma-
sih bisa menang. Sebab itu jangan 
kuatir, tidak ada yang kebetulan, doa 
terus dalam Roh dan kebenaran, pasti 
mampu mengatasi problem kita! Sebab 
Tuhan pasti beri kekuatan cukup dan 
kita tidak akan kalah.  
Ada beberapa ayat pendukung lainnya, 
yaitu:  Zak 4:6 (Luk 24:49, Kis 1:8) (KJI) 

Luar biasa, kalau kita bisa berdoa 
dalam Roh, kita bisa menjadi jauh lebih 
kuat dan menang. Juga dalam mema-
tikan daging akan jauh lebih mudah, se-
bab berjalan dengan Roh Gal 5:16-17. 

34. Ada pimpinan Roh Kudus yang 
makin nyata dan jelas Kis 11:12, Rom 

8:14, 1Kor 2:4. 
Ini justru kunci utama Putra manusia 
Yesus, selalu dipimpin Roh dalam 
segala perkara Mat 4:1, Luk 4:1. 

Hampir semua orang pernah atau 
sering bingung, sebab tidak tahu harus 
berbuat apa lagi, apalagi dalam jalan 
buntu. Kuncinya tidak terlalu sukar. Ka-
lau kita berdoa terus dalam Roh dan 
kebenaran, maka Roh Kudus (yang Ma-
ha tahu dan Maha kuasa) akan mem-
beri pimpinanNya tepat pada waktu-
nya, biasanya langkah demi langkah, 
tidak langsung sekaligus sampai tamat. 
Sebab itu kita harus tekun berdoa terus 

dalam Roh dan kebenaran, maka pim-
pinan Roh Kudus akan nyata, kita 
tinggal taat, dan hasilnya kita akan 
lolos, lulus, menang dan naik kelas! 
Dengan berdoa dalam Roh, Roh Kudus 
akan memimpin kita, sehingga tahu 
harus bersikap bagaimana, menjawap 
apa,harus berbuat apa, langkah2 apa 
yang harus kita lakukan.  

Elisa dipimpin Roh, sebab itu dalam 
problem, ia tahu bagaimana cara 
menolong murid2 yang keracunan, 
yang mata kapak pinjamannya  teng-
gelam dalam sungai, waktu air Yerikho  
jadi pahit dan beracun, bini murid nabi 
yang didatangi tukang tagih dll. Juga 
Elia, Musa, Daud dll. Sebab itu ber-
doalah terus dalam Roh untuk meng-
hadapi jalan buntu dan minta pimpinan 
Roh Kudus yg heran dan pasti berhasil! 

35. Hikmat Roh Kis 6:10   
(1Kor 1:24, Ef 1:17). 

Ini termasuk karunia Roh (1Kor 12:8), 
ada 9, bahkan lebih banyak lagi. Tetapi 
juga hasilnya kalau kita terus berdoa 
dalam Roh dan kebenaran, ma-ka 
dalam problem kita, timbul hikmat dari 
Roh Kudus yang indah. Allah tidak 
pernah menyerah atau bisa dihalangi, 
selalu punya hikmat dan kuasa untuk 
bertindak, sebab itu berdoalah terus 
dengan tidak berhenti 1Tes 5:17, maka 
pada saat2 yang diperlukan, ada 
hikmat yang disediakan Allah. Ini juga  
biasanya selangkah demi selangkah, 
tidak langsung sampai ujung atau ta-
mat, tetapi itu cara yang biasa dari 
pimpinan Roh Kudus, sebab satu 
lompatan besar itu terlalu jauh dan 
sulit dimengerti. Misalnya Israel di tepi 
laut bagaimana bisa lepas dari Firaun. 
Caranya dengan percaya akan Tuhan 
Kel 14:14, dengan tiang api dan awan 
yang menahan Firaun dan tentaranya 
di belakang mereka sehingga tidak bisa 
mendekati dan membunuh Israel, lalu 
Musa terus menunggu, baru kemudian 
disuruh angkat tongkat. Datang angin 
yang perlu waktu untuk meniup air laut 
Merah, baru kemudian laut terbelah 
dan airnya mengering lalu Israel bisa 
berjalan di atasnya. Belum selesai, 
sebab Firaun juga bisa mengejar terus, 
lebih cepat naik kuda dan rata, tetapi 
cara Allah sempurna; semua tentara 
Firaun tidak ada satupun yang lolos, 
luar biasa dan semua orang Israel tidak 
ada satupun yang kena oleh Firaun, 
semua lolos dan naik ke tepi yang lain. 
Ajaib. Hikmat Allah luar biasa. 

Orang yang selalu berdoa dan 
dipimpin Roh dengan betul menjadi 
bijak seperti lima gadis bijaksana. Ini 
bukan karena pendidikan atau peng-
alaman, tetapi sebab punya minyak 
persediaan Mat 25:1-2. Ini berarti terus 
berdoa dalam Roh dan kebenaran se-
kalipun waktu tidak menyala (pelita yg 
menyala, itu dalam pelayanan atau 
problem), tetapi dalam segala keadaan 
lainnya, tetap ada minyap cadangan, 
yaitu selalu dipimpin Roh dan kebenar-
an. Jadi kemenangan lima gadis bijak-
sana dan kekalahan lima gadis bodoh 
itu bukan karena IQ, pendidikan, peng-
alaman, harta, senjata dll, tetapi kare-
na punya minyak persediaan yaitu te-
kun, terus berdoa dalam bahasa lidah. 

 
……Bersambung 
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