
 
SINGKATAN FAEDAH BAHASA LIDAH 

Kalau kita bisa mengerti dengan jelas, 
kita bisa memakai semua faedah 
bahasa lidah ini, dan ini membuat ba-
nyak kemudahan dan kemenangan 
dalam menghadapi macam2 problem, 
lebih2 dalam pelayanan, ada banyak 
problem, sebab kita juga menolong 
problem2 banyak orang, lebih2 pada 
akhir zaman, itu mencapai puncaknya 
dengan problem2 baru yang limpah. 
Dalam pimpinan Roh Kudus, dan selalu 
mau taat, kita akan mendapatkan 
faedahnya yang sangat besar, bahkan 
tidak terbatas (bacalah lebih lengkap 
dalam buku: “31 faedah bahasa lidah, 
lihat dalam Website Tulang Elisa). 
1. Tanda satu2nya baptisan Roh. Yang 
tidak percaya, rugi sendiri, sebab ini 
diberi Tuhan dengan cuma2 dan fae-
dahnya luar biasa bagi orang yang 
sungguh2 mau taat Kis 2:4,33; 10:46; 
19:6 dll. 
2. Bisa ber-kata2 langsung dengan 
Allah 1Kor 14:2, dan Allah itu Bapa kita 
yang Maha kuasa, Maha tahu, Maha 
besar dan kasih. Suatu kesempatan dan 
keuntungan yang sangat besar. 
3. Tanda Roh Kudus hadir, ada dalam 
kita Kis 2:4. Bukan hanya bahasa (se-
perti tape recorder), tetapi oknum 
Allah Roh ada dalam kita; tandanya ada 
sejahtera, kuasa, sukacita dan se-ga-
la2nya, asal kita mau terus taat 
kepadaNya. Kalau ada dosa sekalipun 
berbahasa lidah, itu sia2 (gejala botol 
parfum kosong). 
4. Doa otomatis. Rom 8:26, sebab Roh 
Kudus yang berdoa untuk kita, dan Ia 
mencakup semua problem dan kea-
daan, disampaikan kepada Allah.  Jadi 
dengan berdoa dalam Roh dan hidup 
benar, segala keadaan dan problem 
kita diserahkan dalam tangan Allah, 
luar biasa. Orang yang taat dipimpin 
Roh, yang terus berdoa dalam Roh dan 
kebenaran, otomatis bisa menyampai-
kan semua problemnya pada Allah dan 
Dia akan menolongnya.  
5. Doa dua arah. Wah 2:7a. Jangan ha-
nya berdoa, dengar suara Roh, lebih2 
jawaban yang kita harapkan dan tung-
gu. Tuhan bicara biasanya dengan 
ilham, kadang2 dengan suara langsung. 
Ajaib dan ini kemurahan Allah yang 
mau bicara pada kita yang tidak layak, 
dan kalau kita taat pada suaraNya, 
pasti tertolong. 
6. Berdoa dalam Roh Yoh 4:23-24, 1Kor 
14:14. Tanpa bahasa lidah tidak bisa 
berdoa dalam Roh, yang mutlak perlu 
untuk akhir zaman. Ini ajaib, indah, 
otomatis dan pasti ada hasil yang indah 
dari Bapa kita. Orang yang ke Spanyol, 
misalnya dan bisa bahasanya, itu luar 
biasa. Apalagi belum masuk Surga 
sudah bisa bahasanya! Faedahnya luar 
biasa. 
7. Suatu rahasia ilahi/ Surga. 1Kor 
14:2. Bukan main. Siapakah kita, bisa 
punya rahasia Allah? Baik rahasia pri-
badi, keluarga, pelayanan, bahkan 
rahasia akhir zaman dan rahasia Allah, 

dan ini adalah kunci pertolongan untuk 
kita. Teruslah berdoa! 
8. Bisa berdoa non stop. 1Tes 5:17 
seperti asap dari Mezbah Dupa Kel 
30:8, dengan:  
8.1. Hubungan baik dengan Allah 1Tes 
5:10, Yoh 15:5. 
8.2. Doa bilik Mat 6:6. 
8.3. Doa dalam Roh Ef 6:18, Jd 20. 
Dengan demikian kita lekat jadi satu 
dengan Tuhan 1Kor 6:17. 
 
9. Doa yang sempurna. Rom 8:26-27. 
Sebab Roh Kudus yang mendoakan 
dengan sempurna (tentu kita harus 
tetap suci). Mana ada yang sempurna 
di dunia, tetapi kita berkecimpung 
dalam kesempurnaan Allah, luar biasa! 
Hasilnya, pasti juga sempurna. Sebab 
itu orang yang mau taat dipimpin Roh 
bisa hidup tanpa dosa dan akhirnya 
sempurna. 
10. Bisa menjadi rumah doa. Mat 
21:13, yaitu sebab bisa berdoa non 
stop dalam Roh dan kebenaran. Suatu 
tempat suci terus menerus, kita bisa 
terus hidup suci, sebab ada hubungan 
terus dengan Allah, terus dengan doa 
yang sempurna, penuh dengan suasana 
Surga. Lawannya adalah gua penyamun 
yang penuh dengan dosa, ribut, kacau 
seperti neraka. 
11. Doa syafaat otomatis. Rom 8:26-
27. Luar biasa dan sempurna sebab Roh 
Kudus yang berdoa lewat kita (asal kita 
hidup benar). Sebut nama, kasus, 
keperluan dll dalam pikiran lalu doa 
dengan mulut dengan bahasa lidah dan 
hidup benar. Terus menerus sampai 
Roh Kudus beritahu cukup dan ada 
sejahtera dalam hati, akan ada hasil 
yang indah. Luar biasa. 
12. Bahasa doa Ef 8:18, Kis 2:4. Mes-
kipun kita tidak mengerti, tetapi kita 
tidak ngawur seperti orang gila, tetapi 
ini suatu bahasa tingkat tertinggi, ba-
hasa Roh, ilahi, Surgawi. Kita langsung 
mahir berbahasa Roh, sebab dipimpin 
Roh, sehingga bisa mempunyai hu-
bungan manis dengan Allah. 
13. Tanda hubungan baik dengan 
Allah. 1Tes 5:10 dan terus menerus. 
Kalau hati ada dosa, biasanya merasa 
tertuduh, tidak keluar doa dengan 
bahasa lidah, kecuali bertobat 1Yoh 
3:21. Kalau tidak bisa doa yang manis, 
ada gangguan hubungan, cepat be-
reskan, sebab doa dan hubungan yang 
baik itu untung besar (bedakan dengan 
bahasa lidah syndrom botol parfum 
kosong). Kalau hubungan kita baik 
dengan Allah, tidak bisa kena gendam 
atau serangan iblis lainnya. Bisa digoda 
dalam izin Tuhan, tetapi Tuhan 
pelihara. 
14. Doa bersama dalam Roh Kis 2:4; 
4:31; 10:46. Ini salah satu tanda per-
sekutuan dalam Roh dan hasilnya lebih 
besar Mat 18:19, sangat indah, sebab 
ber-sama2 ada dalam hadirat Tuhan. 
Contoh hasilnya, misalnya Kis 12. 
Tekun terus berdoa bersama dalam 
Roh, sekalipun dengan jarak jauh. 

15. Menyanyi dalam Roh. 1Kor 14:15. 
Bisa sendiri, atau bersama, tetapi bu-
kan hasil seni suara. Jangan di-buat2, 
tetapi spontan dengan ilham Roh. 
Faedah menyanyi biasa dalam urapan 
Roh Kudus itu indah Maz 22:4, lebih2 
nyanyi dalam Roh seperti Kis 16:25, 
1Kor 14:14.  
16. Menguatkan iman. 1Kor 14:4. Kita 
menerima sesuai iman kita dan ada 
iman yang besar bahkan sempurna Mat 
8:13; 9:29. Tiada iman tidak dapat apa2 
Yak 1:6-7. Hendaklah iman kita tumbuh 
terus Luk 17:5. Minta dengan doa. 
Kalau merasa ragu2, lemah iman, doa 
terus dalam Roh dan hidup benar (ka-
lau ada dosa, segera bereskan), maka 
iman kita akan menjadi kuat dan kita 
menerima janji Tuhan sesuai dengan 
iman kita. 
17. Diisi dengan kuasa Allah. Kis 1:8; 
4:31. Tidak otomatis, harus tekun doa 
dan perlu waktu! Ada pipa2 minyak 
yang menyalurkan kuasa Allah Zak 
4:12. Jangan takut menghadapi apapun 
(tidak ada yang kebetulan, Tuhan 
mengawasi dan menjaganya), sampai 
kematianpun tidak perlu takut 1Kor 
15:55, tetapi jangan mencobai Tuhan 
Mat 4:6-7. Doa terus dalam Roh dan 
kebenaran di hadapan Allah, pasti 
kuasa Allah dalam kita bertambah.  
Ukuran bertekun berdoa adalah “jam”, 
bukan “menit” Mat 26:40. 
18. Membuat perhentian jiwa. Yes 
28:11-12. Hati kosong, bingung, kacau, 
berdoalah dalam Roh dan kebenaran 
akan ada sejahtera Yoh 7:38-39. Ini le-
bih dari rekreasi atau hiburan2 du-
niawi, kadang2 sampai menangis ter-
haru. Sebab itu orang yang berdoa 
dalam Roh bisa ber-jam2, sebab nik-
mat, sedap dan sukacita. 
19. Memberi penghiburan Yoh 14:16 
KJI. Arti Penolong itu juga berarti peng-
hibur. Dalam susah jangan menangis 
terus atau menuruti perasaan hati, 
tetapi berdoa dalam Roh, maka peng-
hiburan dari Allah akan datang. Kita 
tidak dibiarkan jadi anak piatu, sebab 
ada Penolong dan Penghibur Yoh 
14:18.  
20. Memberi sukacita Kis 2:13-15. 
Nyata sekali pada waktu rasul2 dan 
orang banyak kehilangan Tuhan Yesus 
yang adalah se-gala2nya, tetapi waktu 
Roh Kudus turun mereka sangat ber-
sukacita seperti pesta minum anggur 
(Tuhan tahu sebelumnya Yoh 16:22). 
Jangan lupa, ini harus bersama dengan 
memelihara hati dalam kesucian Ams 
4:23. Tidak bisa bersukacita dalam Roh 
dan dosa! 
21. Sebagai karunia Roh Kudus. 1Kor 
12:10. Ini harus ditafsirkan. Hanya 
boleh 2 atau 3 saja supaya ditafsirkan 
untuk menguatkan jemaat 1Kor 14:29-
30. Ini lain dari karunia nubuat atau 
dengan jabatan nubuat. Pesan Allah ini 
pasti jadi faedah dan menguatkan 
orang2 tertentu. 
22. Sebagai jawaban dari Tuhan 1Kor 
12:28-30. Orang yang punya jawaban 
seperti ini, sering atau rutin berkarunia 

Catatan Khotbah Kebaktian Pelajaran Alkitab Rabu 
Gereja Tabernakel Indonesia - Bukit Zaitun; Jln. Taman Simpang 12 Surabaya, 

Telp (031) 5312222; Fax (031) 5313707; teman.gbz@gmail.com; WA: 0821 31.111 682 
www.tulang-elisa.org; WA:0856 3330 682; Youtube: youtube.com/c/gtibukitzaitun 

1KORINTUS 12:10. KARUNIA DAN FAEDAH BAHASA LIDAH (Bag III) 

Nomor : M4347 / K6803                  
Tanggal : 28 Juli 2021  
Oleh  : Pdt. Jusuf B.S. 



lidah dan selalu ditarsirkan untuk 
orang2 tertentu atau jemaat. Ini bukan 
untuk semua orang, tetapi ada bebe-
rapa orang mempunyai jawaban ini, 
tetapi ini berbeda dengan karunia nu-
buat (yang langsung bicara dalam ba-
hasa yang dikenal), dan jabatan nabi, 
yang biasanya hanya ada 1 atau 2 nabi 
dalam satu kerajaan, misalnya kerajaan 
Daud. 
23. Kunci berjalan dalam Roh Ef 5:16-
17, Rom 8:14. Kuncinya adalah terus 
berdoa dalam Roh dan kebenaran. Roh 
kita sudah duduk dengan Kristus dalam 
Surga Ef 2:6, tetapi juga berjalan de-
ngan Tuhan itu juga berjalan dalam 
Roh. Ini seperti kuda jalan dalam kang 
Yak 3:3-5, bukan kita yang memimpin 
Roh Kudus, itu terbalik dan gagal. 
Tetapi kalau kita berjalan dalam Roh 
hasilnya segala perkara bisa jadi, sebab 
jalan dengan Tuhan itu luar biasa Maz 
60:14. Banyak orang berjalan dengan 
Allah dalam Wasiat Lama Nuh, Henokh, 
Daud, Yusuf dll juga dalam Wasiat 
Baru: murid2 termasuk Paulus dll. 
24. Saluran karunia2 Roh. Rom 8:14. 
Karunia Roh itu akan keluar kalau Roh 
Kudus ada dalam kita dan kita mau taat 
dipimpin Roh dengan terus berdoa 
dalam Roh dan kebenaran. Ini akan 
terjadi kalau kita terus berjalan dalam 
Roh, dipimpin Roh. Kalau seorang 
berjalan dalam dosa, Roh Kudus tidak 
mungkin memakainya. Kalau ada karu-
nia2 itu jelas dari orang itu sendiri Mat 
7:15.  Semua pekerjaan Allah hanya 
ada di jalan sempit dan orang itu hidup 
dalam kesucian dipimpin Roh dan ini 
juga hasil dari doa senantiasa dalam 
Roh dan kebenaran. 
25. Meterai Roh Kudus. Ef 4:30, Gal 
4:6, Kis 2:4. Bahasa lidah itu tanda 
penting dari meterai Roh Kudus. Orang 
yang tidak punya Roh Kudus bukan 
milik Kristus, tidak ada (belum dime-
teraikan) Rom 8:9, Yoh 1:12. Ini adalah 
anak2 Allah, milik Allahyang dipelihara 
Bapaknya yang di Surga, jangan kuatir, 
misalnya kesembuhan Mat 15:26 dll 
lengkap semuanya. 
26. Tanda putra2 Allah Rom 8:14. 
Orang yang tidak dipimpin Roh belum 
atau bukan putra Allah.  
Sebab itu kita harus tekun berdoa 
dalam Roh dan kebenaran, sebab inilah 
definisi putra2 Allah. Jadi anak raja saja 
sudah indah, apalagi anak Allah yang 
Maha kuasa. Tetapi orang yang berja-
lan menurut daging, sekalipun punya 
kedudukan dalam Gereja, itu sia2, 
apalagi terikat dengan dosa, itu anak 
iblis 1Yoh 3:10. 
27. Tanda pekerjaan Roh Kudus 
Wasiat Baru. Yoh 7:39. Kalau tidak ada 
bahasa lidah, fasilitas yang ada hanya 
dari Wasiat Lama, tidak cukup Ibr 
11:29-30. Bahasa lidah adalah fasilitas 
Wasiat Baru, ini fasilitas yang penting 
untuk bisa tumbuh sampai tingkat yang 
tinggi, bukan hanya di Halaman, jatuh 
bangun dalam dosa, tetapi makin suci, 
hidup di Ruangan Suci, terus tumbuh 
sampai sempurna seperti Kristus. 
Sayang, yang tidak mau menerima 
bahasa lidah padahal cuma2. 
28. Ikut pengangkatan. 
Ada 3 tahap; Semua perlu dan ditolong 
dengan bisa berbahasa lidah. 

1. Mengerti saat kedatanganNya se-
perti anak2 terang 1Tes 5:4-5. 
2. Tahan diolah, tumbuh maksimal 
dalam masa penamatan rencana Allah 
seperti lima gadis bijak (lima gadis 
bodoh tidak tahan). 
3. Berubah menjadi tubuh kemuliaan 
sebab bisa mendengar suara Roh 1Tes 
4:16-17. 
 
29. Tanda bagi orang tidak percaya. 
1Kor 14:22. 
Bahasa lidah bagi orang tidak percaya 
seperti orang gila, kecuali ada tafsir-
annya, maka itu menJadi tanda bagi 
mereka. Sebab itu pelayanan pada 
orang tidak percaya. Tidak perlu pakai 
bahasa lidah, kecuali ada tafsirannya. 
Bahasa lidah disini adalah karunia Roh 
yang harus ditafsirkan. Misalnya ada 
orang Yahudi yang dengar bahasa lidah 
yang diterjemahkan, dia bertobat. 
30. Tanda pengenal orang lain Yoh 
1:33, 2Kor 11:4. Tandanya kalau Roh 
Kudus turun atasnya, ada doa dalam 
bahasa lidah dan Roh Kudus meya-
kinkan kita, bahwa itu dari Roh. Juga 
lihat dari buah2 hidupnya Mat 7:15 dst. 
Kita perlu punya kerinduan untuk 
bersekutu dalam Roh, meskipun dari 
penggembalaan Gereja yang berbeda 
sampai akhirnya timbul tubuh Kristus 
global, yang adalah salah satu tanda 
persekutuan dalam Roh dan keda-
tangan Tuhan. 
 
39. Bisa bersyukur dengan patut. 
Adalah kehendak Tuhan untuk terus 
bersyukur pada Tuhan dalam segala 
perkara 1Tes 5:18. Sebab itu kalau Roh 
Kudus mengangkat doa kita pada Allah, 
suatu doa yang sempurna, pasti kita 
selalu bersyukur. Ini salah satu segi 
indah dari bahasa lidah, Roh Kudus 
memimpin kita terus bersyukur, bisa 
mengucap syukur dengan patut.  

Orang yang berdoa dalam bahasa 
lidah, apalagi terus menerus, akan 
makin kuat imannya dan bisa bersyu-
kur dengan patut dalam segala 
perkara. Bersyukur dengan betul, 
denganpatut, itu bisa bersyukur dalam 
segala perkara enak atau tidak enak Ef 
5:20. 

Ada kuasa yang besar dalam ucapan 
syukur. Ini iman positif, sebab bisa 
bersyukur sekalipun belum menerima 
Mrk 11:24. Dalam pencobaan dan pen-
deritaan, kita tetap bersyukur dengan 
pantas, betul sebab yakin Tuhan pasti 
ikut campur dan menolong seperti Ay 
1:21. Orang yang bisa terus berdoa 
dalam bahasa lidah, itu bisa mengucap 
syukur dengan patut. Dengan demi-
kian kita akan menang dalam penco-
baan, punya jalan keluar, hati sejah-
tera, sebab terus berdoa dalam bahasa 
lidah dan kebenaran, hatinya akan 
terus bersyukur dengan sejahtera, dan 
sukacita dalam hati meskipun dalam 
kesukaran 1Tes 5:16-18. Akhirnya se-
mua perkara, sekalipun jelek dan 
celaka akan berubah menjadi kebaikan 
Rom 8:28. Dengan terus berdoa, isti-
mewa dengan bahasa lidah, iman kita 
akan makin kuat, sehingga bisa makin 
bersyukur dan kita pasti akan  menang. 
Kalau seorang tidak bisa bersyukur, 
apalagi menjadi kecewa dan ber-su-
ngut2, hati2, roh maut datang 1Kor 
10:10, itu celaka! Bertobat, bereskan 
semua dosa lalu berdoa dengan 
bahasal lidah terus menerus, maka kita 

akan bisa bersyukur dengan patut, 
dengan iman, sekalipun mungkin masih 
ada hal2 yang mengancam dan menye-
dihkan, tetapi tetap bisa bersyukur. 
Terus berdoa dengan bahasa lidah (ini 
kehendak Tuhan 1Tes 5:17, Jd 20, Ef 
6:18 dsb) dan iman yang dikuatkan 
akan bisa terus bersyukur dengan 
patut, inilah tanda kemenangan iman 
dan kita akan menerima pertolongan 
Tuhan yg heran! Tidak bisa bersyukur 
itu celaka! (Jangan lupa bertobat 
sungguh2 atau tetap hidup benar dan 
berdoa terus dengan bahasa lidah 
supaya bisa bersyukur dengan patut). 
40. Timbul hal baru dari Tuhan. 
Orang yang berdoa dalam bahasa lidah 
dan kebenaran, akan selalu dipimpin 
Roh Rom 8:14 (lihat faedah nomer 23. 
Kalau kita terus berjalan dalam Roh, 
maka Roh akan memimpin kita terus 
dalam ril rencana Allah.  

Ada banyak hal2 baru yang akan 
kita lakukan dalam rencana Allah yang 
sudah disediakan sebelumnya bagi kita, 
kalau kita terus dalam jalan Allah Ef 
2:10. Dan ini membawa kita pada 
pengalaman2 baru dan pertumbuhan 
yang makin seperti Kristus. 

Berdoa dalam bahasa lidah itu 
penting untuk tetap dalam jalan dan 
rencana Allah. Kalau kita terus dalam 
jalan dan rencana Allah, kita akan 
tumbuh dan meningkat, dan itu berarti 
selalu ada hal baru, sebab kita dibawa 
makin maju dan makin naik, itu adalah 
2 hal baru, yang dahulu belum dialami. 
Seperti murid2 sejak penuh Roh Kudus 
punya pengalaman baru. Setiap kali. 
Petrus dipimpin Roh (Kis 11:12) ia 
mengalami perkara baru yang lain 
daripada yang dahulu2. Juga murid2 
lain, Paulus dan orang2 beriman. 
Lebih2 di akhir zaman ini, kita akan 
menghadapi banyak hal2 baru, maka 
dengan pimpinan Roh, yaitu dengan 
selalu berdoa dengan bahasa lidah, kita 
akan mengalami jalan yang baru de-
ngan Kristus.Orang yang tekun berdoa 
dalam bahasa lidah dan kebenaran, 
matanya akan celik, bisa melihat yang 
kekal Ibr 11:27, tidak dibutakan oleh 
perkara2 dunia ini 2Kor 4:4, bisa me-
lihat hal2 baru dalam Kristus. Dengan 
limpah bahasa lidah, limpah ilham Roh, 
juga ada banyak pembukaan baru dari 
Firman Tuhan (baik bagi yang mengajar 
dan yang mendengar) ini penting untuk 
pengalaman2 baru dalam Kristus, 
dalam pertumbuhan dan pelayanan, 
sangat indah (baik hal2 baru baginya, 
juga hal2 yang mutlak baru, yang da-
hulu belum pernah ada dalam pena-
matan rencana Allah). Dalam rencana 
Allah, kita akan terus tumbuh dalam 
jalan baru dalam rencana Allah,  sebab 
bisa melihat rahasia2 dalam kerajaan 
Allah 1Kor 2:10, Mat 13:11. Orang yang 
tekun berdoa dalam Roh, akan melihat 
jelas perkara2 dari Atas dan mencari 
bahkan mengejarnya se-hingga bisa 
berjalan dengan betul dalam pimpinan 
Roh Kudus dalam rencana Allah, terus 
baru, terus taat, terus mengalami dan 
terus tumbuh. Jalan baru terakhir yang 
kita lewati adalah tembus Tirai, masuk 
dalam rencana kesempurnaan Allah 
yang luar biasa. Jalan ini dibukakan 
oleh penebusan Kristus Ibr 10:20. 
 

……Bersambung 
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