
41. MEMULIAKAN DAN 
MEMBESARKAN NAMA TUHAN  

Kis 10:46 
Kalau seorang membeli barang dan 
hasilnya luar biasa, apalagi kalau mu-
rah, maka ia me-muji2 barang itu. 
Apalagi Tuhan yang luar biasa, me-
nolong kita di dunia sampai kekal, 
bahkan semua itu diberikan dengan 
cinta tanpa harga, sebab itu Tuhan 
kita amat sangat patut dipuji 1Taw 
16:25  (2Sam 22:4, Maz 18:4; 48:2; 
96:4). Sebab itu waktu kita berdoa 
dengan bahasa lidah dan hati kita 
terus bersyukur dan me-muji2 Tuhan, 
dengan segenap hati kita, lebih2 kalau 
kita pakai bahasa lidah, itu sangat 
tepat memuji dan memuliakan Tuhan, 
sebab memang Dia layak dan patut 
dipuji selamanya. 

Orang seperti ini juga makin 
berkenan pada Tuhan. Jadi kalau kita 
bersyukur dan me-muji2 Tuhan de-
ngan bahasa lidah dan kebenaran, itu 
menjadi seperti dupa yang berbau ha-
rum naik berkenan pada Tuhan Wah 
5:8. (Sebaliknya jangan hanya ber-
syukur dan memuji Tuhan, tetapi 
hidup dalam dosa, semua itu bukan 
dupa yang harum, tetapi bau yang 
busuk di hadapan Tuhan Yes 1:10-17).  

Sebab itu kalau kita bertekun 
berdoa dengan bahasa lidah dan ke-
benaran, kita betul2 memperkenan-
kan Tuhan dan kita sendiri puas, suka-
cita dan bahagia. Sembahlah Dia terus 
menerus dengan bahasa lidah dan 
kebenaran. 
 

42. BAHASA LIDAH UNTUK 
PERTUMBUHAN ROHANI 

Semua faedah bahasa lidah penting 
untuk pertumbuhan, tetapi khusus 
yang perlu kita ingat2 adalah: 
1. Memelihara hubungan baik de-
ngan Allah. Dosa itu memutuskan hu-
bungan, tetapi kalau kita tekun ber-
doa dalam Roh dan kebenaran, hu-
bungan kita terpelihara. Sebab itu Tu-
han menyuruh untuk terus berdoa 
dalam Roh senantiasa 1Tes 5:16-18, 
ber-sama2 dengan bersukacita senan-
tiasa dan mengucapkan syukur senan-
tiasa dalam segala problem baik atau 
jelek. Trio senantiasa ini penting un-
tuk pertumbuhan rohani kita. 
2. Kuncinya terus berjalan dalam Roh 
Gal 5:16, Rom 8:14. Kalau tidak bisa 
berdoa dalam Roh dan kebenaran, 
akan berhenti berjalan dalam Roh dan 
itu berarti tidak tumbuh atau undur. 
Berdoalah terus dengan bahasa lidah, 
itu sangat indah dan bahagia, sebab 
kita bisa terus berjalan dalam Roh, de-
ngan Allah seperti Nuh sampai ber-
hasil membuat bahtera dan selamat, 
Henokh 300 tahun berjalan dengan 
Allah, sehingga tumbuh sampai sem-
purna, juga Musa, Elia dll. 

3. Selalu bergairah dalam Roh Rom 
12:11. Bagaimana caranya? Terus ber-
doa dalam bahasa lidah dan kebe-
naran, maka kita akan terus bergairah 
dan ber-api2 dalam semua segi hidup. 
Orang yang bergairah akan sukacita, 
bisa terus menang, lolos dan lulus, 
sehingga bertumbuh, berjalan dengan 
Tuhan sampai tingkat yang tertinggi. 
Orang yg terus dan suka berdoa dalam 
bahasa lidah dan kebenaran akan 
bertumbuh dengan baik dan cepat. 
 

43. DIKAWALI DENGAN SEJAHTERA 
ALLAH Fil 4:7. 

Kalau ada sejahtera Allah, itu salah 
satu tanda penting bahwa rohaninya 
baik2 saja, sehingga bisa tumbuh. 

Kalau sejahtera Allah hilang, lekas 
periksa diri, ada sesuatu yang tidak 
beres, mungkin ada dosa, keinginan 
dosa atau sesuatu rencana atau ke-
hendak yang bertentangan dengan ke-
hendak Allah. Jangan terus berjalan 
atau hidup tanpa sejahtera, tanya 
Tuhan, sampai kita mengerti dan 
diperbaiki sehingga tanda sejahtera 
itu kembali ada dalam hati dan hidup 
kita. Jangan sampai sejahtera, tanda 
yang peka dari penyertaan Allah ini 
hilang dalam hidup kita se-hari2 terus 
berjalan dengan pengawalan sejah-
tera Allah, maka kita ada dalam ren-
cana Allah dengan mengalami banyak 
perkara2 baru (pergumulan, pepe-
rangan dan kemenangan), sehingga 
bisa terus bertumbuh makin seperti 
Kristus. 
 

44. DAN LAIN2. 
Masih ada lagi banyak faedah lain dari 
bahasa lidah dan pekerjaan lain dari 
Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu 
adalah Penolong kita dalam segala 
perkara, dalam pengolahan dan per-
tumbuhan di dunia ini sampai menjadi 
seperti Kristus. 
 
 

KARUNIA ROH KE-IX: 
MENAFSIRKAN 

KARUNIA LIDAH  
1Kor 12:10 

 
I. APAKAH TAFSIRAN  

KARUNIA LIDAH? 
Tafsiran tidak sama dengan 
terjemahan: 
a. Dalam bahasa Inggris (KJV) = 
“Interpretation”, bukan translation. 
b. Dalam bahasa asli = “Hermenia”, 
artinya Menerima hikmat supra-
natural,   (ilahi) untuk Bisa mengerti 
apa yang sudah dikatakan secara 

supranatural, tanpa mengerti arti 
kata2 bahasa lidah itu satu demi satu 
seperti penterjemah pada umumnya. 

Ini artinya tafsiran bahasa lidah 
TIDAK DAPAT dipelajari, hanya Tuhan 
yang bisa memberikan karunia ini 
dengan ilham Roh. Tafsiran bukan 
terjemahan kata demi kata, tetapi 
pesan demi pesan ilahi dari Tuhan.  

BaLi (Bahasa Lidah)  itu diumpa-
makan seperti gudang yang berisi 
penuh dengan rahasia2 ilahi. Kita bisa 
mendapatkan rahasia2 ilahi yang 
heran dan berhubungan khusus untuk 
kita, jika diberi kunci gudang yaitu 
karunia tafsiran bahasa lidah. 

Waktu seorang berkata2 dalam 
karunia lidah (didalamnya ada raha-
sia2 ilahi yang heran yang khusus 
berhubungan dengan orang itu atau 
kelompoknya atau untuk orang lain), 
maka biasanya ada orang lain yang 
juga penuh dan dipimpin Roh diberi 
karunia menafsirkannya, ia tiba2 
mengerti artinya dan itu disampai-
kannya pada orang2 tertentu atau 
sidang, sebagai tafsiran dari karunia 
lidah tsb; Ada kalanya Roh Kudus 
memberi arti tafsirannya pada orang 
itu sendiri untuk disampaikan. 
Jadi kalau ada karunia lidah, biasanya 
orang lain yang menafsirkan dan se-
banyak2nya 2 atau 3 orang, sebab 
harus ditafsirkan, dan yang lain me-
nimbang dan meneguhkan. Ini lain 
daripada bahasa lidah, semua boleh 
berdoa terus menerus ber-sama2 
tanpa batas 1Kor 14:27. 
 

II. BAHASA LIDAH (BALI) DAN 
TAFSIRANNYA (TA) = BALITA 

Karunia menafsirkan karunia lidah ini 
berkaitan erat dan berkesinambungan 
dengan karunia lidah. Dimana ada 
tafsiran, biasanya pasti didahului oleh 
bahasa lidah (kecuali Roh Kudus 
berbicara secara langsung, misalnya 
dalam karunia nubuat). Kita tidak 
mengerti BaLiyang penuh rahasia yang 
bersangkutan dengan kita sendiri 1Kor 
14:2, tetapi pada waktunya, Roh 
Kudus memberi penafsiran atau 
mengartikan langsung dalam pikiran 
kita.  

Bahasa lidah perlu digunakan seca-
ra pribadi terus menerus  dan bia-
sanya sebagian ditafsirkan,untuk me-
mimpin kita berjalan dalam Roh. Se-
bab kunci berjalan dalam Roh adalah 
berdoa dalam bahasa lidah nonstop 1 
Tes 5:17 dan sebagian rahasia2 dalam 
bahasa lidah yang ditafsirkan, me-
mimpin kita untuk bisa berjalan dalam 
Roh. 
 

Seseorang bisa berdoa dalam 
bahasa lidah karena: 
a. Orang tersebut mencintai Tuhan 
dengan hidup dalam kesucian. 
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b. Penyembahan kepada Tuhan 
c. Sedang menunggu pimpinan Roh 
Kudus. Saat bingung atau susah, te-
ruslah berdoa dalam bahasa lidah 
sampai Tuhan memberikan jawaban-
nya dengan tafsiran karunia lidah itu 
baginya. Tuhan memang bisa men-
jawab doa kita tanpa bahasa lidah, 
karena ada banyak cara (nubuat, 
mimpi dll). Tetapi dengan terus ber-
doa dalam bahasa lidah, semua 
jawaban dari pertanyaan kita itu su-
dah ada di dalamnya, dan Roh Kudus 
bisa memberi tafsirannya (jawaban 
untuk kita), pada waktu yang diper-
lukan. 

Jadi dengan terus berdoa dalam 
Roh dan hidup benar, kita punya 
hubungan erat dengan Tuhan dan 
pada saat yang diperlukan dia akan 
berbicara dan memberi tahu artinya 
untuk memimpin kita. 
d. Belajar terus hidup seperti Kristus, 
selalu meminta pimpinan Tuhan. Yoh 
5:19, Yoh 8:26.Ini menjadi mudah 
kalau kita terus berdoa dan hidup 
benar, sebab dalam tafsiran bahasa 
lidah tersebut ada banyak pimpinan 
dan kuasa serta sejahtera Roh, 
sehingga kita bisa hidup seperti 
Kristus. 
 

III. TANDA KARUNIA TAFSIRAN  
YANG BENAR 

Sejahtera dan yakin.  
a. Kalau itu dari Roh Kudus, orang lain 
yang penuh dengan Roh Kudus sering 
bisa ikut meneguhkan, ia akan merasa 
sejahtera dan yakin akan kebenaran 
tafsiran tersebut Rom 9:1. Biasanya 
ada orang lain yang menafsirkan (2 
saksi) 1Kor 14-27-28, kecuali kalau 
berdoa pribadi dalam Roh dan 
kebenaran. 
b. Orang yang menafsirkan itu sendiri 
juga diteguhkan Roh Kudus. 
c. Dan yang penting, apa yang 
dikatakan itu sesuai dengan Firman 
Tuhan, tidak bertentangan. 
 

IV. KARUNIA LIDAH DAN 
TAFSIRANNYA INI ADALAH TANDA: 

a. Karena ada hubungan yang erat 
dengan Tuhan, maka dengan lebih 
mudah Roh Kudus  bisa berbicara dan 
mengartikan rahasia2 dalam bahasa 
lidah itu untuk kita . 
b. Kalau kita terus berdoa dalam roh 
dan hidup benar ini seperti ada 
saringan dari hubungan kita dengan 
Tuhan. Sebab ada hubungan baik, 
hampir semua suara itu dari Roh 
Kudus. Suara sendiri, apalagi dari iblis 
dengan mudah bisa dikenali, sebab 
kalau bukan suara Roh, Roh Kudus 
tidak memberi sejahtera, sehingga 
terus gelisah, tiada sejahtera. 

Terus berbahasa lidahdan hidup 
benar itu seperti saringan bagi suara 
sendiri dan iblis, lebih2 kalau ada taf-
sirannya, ini menjadi saringan yang 
efektip, yang bisa jelasmemisahkan 
apa yang betul dan salah. Roh kudus 
yang tinggal di dalam kita yang 
meneguhkan. Kalau ada yang tidak 
betul, hati kita jadi gelisah, kalau 

betul,terus ada sejahtera dari Roh 
Kudus. 
Berdoalah senantiasa dengan tidak 
berkeputusan 1Tes 5:17,10. 
 

V. BAGAIMANA CARA 
MENDAPATKAN KARUNIA 

MENAFSIRKAN KARUNIA LIDAH: 
Bisa berdoa, memintadan menunggu, 
tetapi tetap Roh Kudus yang menen-
tukan apa perlu atau tidak, dan apa 
sudah waktunya. Bukan kita yang 
menentukan. Seandainya Tuhan tidak 
memberi, pasti itu yang terbaik, 
bersyukur saja dan terus jalan dengan 
iman. 
 

VI. PENGGUNAAN KARUNIA 
MENAFSIRKAN BAHASA LIDAH. 

a. Dalam pelayanan. Kita perlu pim-
pinan dan hikmat Tuhan dalam hal2 
jasmani dan rohani. 
b. Dalam perkara sekuler juga diper-
lukan. Misal: Roh Kudus memimpin 
dalam pekerjaan. Karena kita harus 
tetap jadi terang dan garam dalam 
dunia sekuler, dimana saja kita 
berada. 
 
VII. PERBEDAAN WASIAT LAMA DAN 

WASIAT BARU 
Dalam WL hanya ada 7 karunia, se-
dangkan di dalam WB ada 9 karunia 
(ditambah dengan karunia karunia 
lidah dan karunia menafsirkan karunia 
lidah). 
Untuk orang-orang di Wasiat Lama, 
mereka tidak memiliki BaLiTa (Bahasa 
Lida dan Tafsirannya). Tetapi Roh Ku-
dus tetap dapat meyakinkan mereka, 
apakah itu dari diri sendiri, dari Tuhan 
atau dari Setan. 

Dalam Wasiat Baru, orang yang 
banyak berdoa dalam Roh Ef 6:18 
(dengan bahasa lidah 1Kor 14:40) dan 
menyelidiki Firman Tuhan akan men-
dapat banyak pengertian wasiat baru 
yaitu sebagian dari tafsiran rahasia2 
dalam bahasa lidah itu. 
 
Jadi karunia Lidah dan Penafsirannya 
sangat membantu untuk mengerti   
a. Rahasia2 yang masih tertutup di 
WL, yang akan dibukakan semuanya 
dalam WB pada waktunya. 
b. Semua ibadah secara harafiah/ 
taurat dalam WL, dalam WB dilakukan 
sesudah selubungnya di buka 2Kor 
3:14. 
c. Dalam WL cuma ada beberapa 
Imam, tetapi dalam WB semua orang 
yang percaya, yang penuh dan di 
pimpin Roh itu menjadi imam-imam. 
1Pet 2:9-10.  
 
                         Yoh 7:39 
WL: ada RK dgn ---------  WB:  
        7 karunia                      ada 9 karunia 

 

VIII. TUJUAN DARI KARUNIA 
MENAFSIRAN KARUNIA LIDAH 

Tujuan pribadi, supaya kita mengerti 
suara Roh dan pimpinanNya yang ada 
dalam rahasia2 bahasa lidah itu se-
hingga Rohani berbuah-buah dan 
tumbuh sampai sempurna (gereja dan 
penyempurnaannya). Kalau tidak 
punya Bahasa Lidah dan Penafsiran-

nya tidak akan bisa masuk penyem-
purnaaan rencana Allah. 

Di Wasiat Lama hanya ada 3 orang 
sempurna selain Putra manusia Yesus, 
sedangkan di Wasiat Baru total ada 
144,000, salah satu sebabnya karena 
ada BaLiTa (Bahasa Lidah dan 
Tafsirannya), sebab darah Yesus sudah 
dicurahkan dan Roh Kudus pola atau 
versi Wasiat Baru bisa jalan, sebab 
umat Tuhan sudah ditebus! Nyata 
bedanya. Misalnya orang beriman 
yang percaya, semua bisa penuh 
dengan Roh Kudus (Kis 2:38), padahal 
dalam Wasiat Lama yang penuh Roh 
Kudus itu hanya beberapa orang 
seperti pada Musa, imam besar, Saul 
(mula2), Daud dan lain2. Dalam setiap 
masa, hanya beberapa orang saja 
yang penuh Roh Kudus. Begitu besar 
bedanya pola, cara atau versi pe-
kerjaan Roh Kudus Wasiat Lama dan 
Wasiat Baru Ibr 11:39-40, baik jum-
lahnya, maupun mutunya. Misalnya 
dalam Wasiat Lama jumlah orang 
yang menjadi sempurna hanya 3 
orang (yang tercatat), padahal dalam 
zaman Wasiat Baru total ada 144.000 
orang sempurna, istimewa pada akhir 
zaman. 

Tujuan dalam orang banyak; 
Dalam kelompok kecil atau besar, de-
ngan penafsiran karunia lidah, Tuhan 
memberi pesan, nasehat, teguran, dll 
untuk umat Tuhan, supaya tubuh 
Kristus makin disucikan dalam segala 
seginya, tabiat baru makin nyata, 
lebih2 pada akhir zaman, sehingga 
tubuh Kristus jadi ajaib (Wah 12:1), 
dantumbuh sampai siap untuk 
diangkat. 
 

IX. BAGAIMANA MENYALURKAN 
KARUNIA2 ROH 

Ligabis (Lima gadis bijak) penuh Roh 
Kudus dan terus berjalan dalam Roh di 
mana saja, dalam hal apa saja, dan 
kapan saja, sebab Roh Kudus mem-
berikan tafsiran dari rahasia2 bahasa 
lidah kita sehingga bisa terus dipimpin 
Roh dan melakukan segala kehendak 
Tuhan, Contoh: Nuh membangun 
bahterah, rasul-rasul dalam pelayanan 
yang banyak tantangan dan aniaya. 

Ligabo (Lima gadis bodoh) hanya 
berbicara bahasa lidah tetapi tidak 
terus menerus mendapatkan tafsiran-
nya sebab mereka tidak terus mene-
rus jalan dalam roh, apalagi kalau ada 
dosa. Akhirnya nyalanya padam, se-
bab tidak mempunyai cadangan 
minyak, bisa mati dalam dosa atau 
tertinggal waktu pengangkatan. 

Sebab itu hiduplah sebagai lima 
gadis bijak, yang mempunyai perse-
diaan minyak, dan karunia2 Roh itu 
akan limpah bekerja di dalam kita, 
sehingga kemampuan rohani kita, dan 
tabiat baru kitabisa tumbuh sampai 
penuh seperti Kristus. 
 

X. KESIMPULAN 
Terus berdoa dalam bahasa lidah se-
nantiasa, baik dalam pelayanan mau-
pun dalam pekerjaan sekuler,dan di-
mana saja, dan mau hidup dipimpin 
oleh Roh. Tuhan yang akan mem-
berikan karunia penafsiran karunia 
lidah di saat yang tepat.  
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