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Bagaimana Anda dapat menggunakan kasih Allah yang Anda telah terima, dan
membagikannya kepada orang lain - bagaimana Anda dapat menjadi pelayan
yang efektif kepada orang lain? Di 1 Petrus 4:11 di katakan, “Jika ada orang
yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman
(sabda) Allah". Istilah "sabda Allah" merupakan istilah dari Perjanjian Lama,
dimana pada waktu itu mereka masih memiliki ruang Maha-kudus dan mereka
menaruh firman Allah didalam tabut perjanjian. Jadi pada waktu itu masih
disebut "sabda Allah", sehingga kalau dikatakan "berbicara sebagai orang yang
menyampaikan sabda Allah", itu berarti berbicara sebagai jurubicara Allah.
Berbicaralah seolah Anda berbicara dari Allah. Ayat yang diatas ini terus berkata,
"Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang
dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena
Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selamalamanya.” Apa yang dikatakan disini adalah Anda perlu melayani orang lain,
bukan dengan kemampuan Anda sendiri, tapi dengan kemampuan yang Allah
berikan.
Salah satu hal yang hebat mengenai kehidupan ke-Kristenan adalah bahwa hal itu
bukan sekedar tentang saya atau Anda berbicara kepada seseorang dan berbagi
dengan mereka hal-hal yang dari kemampuan kita sendiri, tapi Allah sendirilah
yang datang dan berdiam dalam diri kita. Dia-lah berbicara lewat kita dan
mengalir lewat kita. Kita sebenarnya bisa dikuasai oleh Allah dan membiarkan
Roh Allah mengalir lewat diri kita. Begitu kita mulai berbagi dengan orang lain,
kita perlu ingat bahwa inilah yang disebut karunia-karunia Roh, dan itulah
kegunaan dari karunia-karunia tersebut. Allah memakai setiap orang didalam
tubuh Kristus dan memberi mereka karunia-karunia khusus. Di 1 Korintus 12
dikatakan bahwa setiap dari kita telah diberikan karunia-karunia yang berbedabeda menurut yang dikehendakiNya. Di ayat 4-6 dikatakan, “Ada rupa-rupa
karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan
ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan
semuanya dalam semua orang.” Itu berarti Allah mengerjakan semua hal ini di
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dalam diri kita semua, seperti tertulis di ayat 7, “Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama”, atau untuk
kepentingan setiap orang.
Ayat-ayat ini berkata bahwa Allah telah menaruh kemampuan supernatural di
dalam setiap dari kita. Mungkin Anda tidak merasakannya, atau tidak
menyadarinya, namun ini merupakan sebuah janji dalam firman Allah. Jika Anda
sudah mengikuti sampai sejauh ini seri pelajaran Disciple Evangelism ini, jika
Anda sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Anda, jika Anda sudah belajar
bagaimana menerima dari Allah dan mulai meng-aplikasikannya dalam hidup
Anda, maka saya jamin kuasa dari Roh Kudus sudah bekerja dalam diri Anda.
Anda sudah memiliki mukjizat-mukjizat untuk orang lain dalam diri Anda. Allah
telah menaruh dalam diri Anda mukjizat dalam bentuk benih yang diperuntukkan
bagi orang lain. Dan itu tergantung diri Anda untuk bisa melepaskannya dan
membuatnya terjadi dalam hidup mereka. Nas Alkitab berkata bahwa itu telah
diberikan kepada setiap kita oleh Roh. Tidak ada satu orangpun yang di
kecualikan. Sembilan karunia-karunia Roh yang berbeda-beda di catat di 1
Korintus 12, seperti karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk
berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk membedakan bermacam-macam
roh, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk melakukan berbagai
macam kesembuhan, dan lainnya. Ada karunia-karunia lain yang di catat di
Roma 12. Anda perlu meluangkan waktu untuk mempelajari semuanya, dan
menyadari bahwa Roh Kudus telah menaruh di dalam setiap dari Anda sebuah
pengurapan khusus - sebuah kemampuan khusus - untuk dapat melayani orang
lain. Sebagai contoh, mungkin tidak setiap orang bisa melayani seperti yang saya
lakukan. Anda mungkin tidak memiliki karunia untuk mengajar, tapi setiap orang
di dalam Tubuh Kristus dapat mengajar dengan membagikan iman mereka
kepada orang lain. Memang ada orang-orang yang di panggil secara khusus
untuk mengajar, ada juga orang-orang yang di panggil untuk berkhotbah dan
menggembalakan gereja. Satu karunia lain yang juga di catat di Roma 12 adalah
dimana dikatakan bahwa ada orang-orang yang memiliki karunia untuk keramahtamahan (hospitality). Sebagian besar dari Anda memiliki satu kemampuan, atau
karunia, tanpa Anda menyadarinya. Yang Anda miliki hanya keinginan atau
hasrat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anda mungkin adalah seseorang
yang bila masuk ke satu ruangan langsung dapat mengenali orang-orang yang
kelihatannya lagi tidak merasa nyaman. Anda lalu bersimpati kepada mereka,
karena Anda menyadari apa yang mereka sedang lalui, dan Anda memiliki hasrat
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untuk membuat mereka merasa nyaman dan melayani mereka. Tahukah Anda
bahwa itu merupakan karunia supernatural dari Allah?
Roma 12 berkata bahwa beberapa orang telah diberikan karunia untuk memberi,
kemampuan untuk menghasilkan uang dan memberi untuk mendukung Injil. Itu
merupakan karunia mereka, panggilan dalam hidup mereka, dan mungkin
sebagian dari Anda dipanggil untuk hal tersebut. Sebagian dari Anda mungkin
memiliki karunia untuk memberi nasihat. Orang lain mungkin memiliki karunia
untuk melayani, apa yang di gereja biasanya di sebut karunia untuk diakonia. Ada
banyak hal-hal yang dapat dilakukan, bukan hanya di lingkungan gereja, tapi juga
dalam keseharian yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ada
beberapa di antara Anda yang memiliki kemampuan untuk memberi semangat
kepada mereka yang sedang patah semangat, sesuatu yang tidak dapat saya
lakukan dengan hanya mengajar firman Tuhan. Anda bisa punya kemampuan
supernatural untuk dapat menghampiri seseorang, memeluk mereka, memberkati
mereka, dan menguatkan mereka. Inti dari apa yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa Anda tidak perlu melihat semua ini sebagai sesuatu yang sekedar biasabiasa saja, dan berkata, "Yah, itu memang tipe kepribadian saya." Mungkin Anda
menganggap diri Anda seperti itu selama ini, tapi tahukah Anda, bahwa itu
merupakan kemampuan supernatural dari Allah yang ditanamkan di dalam diri
Anda, yang memberi Anda karunia-karunia, talenta-talenta, dan cara pandang
yang membuat Anda bercondong kepada hal-hal tertentu.
Bila Anda melayani orang lain, nas Alkitab berkata bahwa Anda perlu melayani
dengan hal-hal yang Allah telah taruh dalam diri Anda. Kita semua perlu menjadi
pelayan, apakah sebagai pekerjaan yang penuh waktu (full-time), atau dalam
pekerjaan sekuler kita, atau di manapun kita berada. Apakah Anda melayani
tetangga Anda, atau seseorang di toko, Anda perlu melakukannya dengan
kemampuan yang Allah berikan pada Anda, dan bukan dengan kemampuan Anda
sendiri. Oleh karena itu saya dorong Anda untuk mencari Allah, mengenali
karunia-karunia yang Dia telah tempatkan dalam diri Anda, dan jangan
mengabaikan karunia-karunia tersebut hanya karena Anda tidak memegang satu
jabatan tertentu dalam gereja. Sadarilah bahwa setiap dari Anda telah diberikan
kemampuan supernatural oleh Roh Kudus di dalam diri Anda, dan layanilah
orang lain dengan karunia-karunia yang Allah telah tempatkan dalam diri Anda.
Itu membutuhkan waktu dan latihan. Anda tidak akan melakukannya dengan
sempurna waktu pertama kali, jadi janganlah takut untuk berlatih. Bila Anda
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membuat kesalahan, Allah tidak akan terkejut, dan orang lain akan melihat
ketulusan hati Anda. Kasih Anda akan melayani mereka walaupun Anda belum
melakukannya dengan sempurna. Mulailah melayani orang lain. Sadarilah bahwa
Anda diberikan karunia oleh Allah, dan mulailah bagikan dengan orang lain
kemampuan supernatural yang Dia telah berikan pada Anda.

Pertanyaan-Pertanyaan
1. Baca 1 Petrus 4:11. Kita melayani dari kemampuan siapa?
2. Baca 1 Korintus 12:4. Ada berbagai macam jenis karunia roh, tapi siapa sumber dari
semua itu?
3. Baca 1 Korintus 12:6. Pilihlah pernyataan yang benar. A) Allah hanya bekerja
lewat satu cara. B) Allah bekerja lewat orang-orang dengan berbagai macam cara.
C) Allah hanya bekerja lewat pengkhotbah.
4. Baca 1 Korintus 12:7. Benar atau Salah. Hadirat Roh Kudus dan karunia-karunia
Roh diberikan kepada setiap kita untuk kepentingan bersama.
5. Baca 1 Korintus 12:8-10. Uraikan dan jelaskan sebagian dari karunia-karunia Roh
yang Allah berikan kepada orang percaya.
6. Baca Roma 12:6-8. Jelaskan karunia-karunia Roh yang tertulis di ayat ini yang
Allah berikan kepada orang percaya.
7. Apakah Anda lihat ada dari karunia-karunia tersebut yang bekerja di dalam diri
Anda? Bila ada, karunia-karunia yang mana?
8. Baca 1 Korintus 12:7. Siapa yang seharusnya mendapat keuntungan dari karuniakarunia tersebut?

Ayat-Ayat yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
1 Petrus 4:11 – “Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang
yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia
melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya! Amin.”
1 Korintus 12:4 – “Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.”
1 korintus 12:6-10 – “Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah
satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang
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Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh
yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang
seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan
karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk
mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat,
dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacammacam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan
bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa
roh itu.”
Roma 12:6-8 – “Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut
kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk
bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk
melayani, baiklah kita melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar;
jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan
sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas; siapa yang memberi
pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa yang menunjukkan
kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.”
2 Timotius 4:11 – “Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan
bawalah ia ke mari, karena pelayanannya penting bagiku.”
Kisah Para Rasul 13:1 – “Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi
dan pengajar, yaitu: Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang
Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan
Saulus.”
Kisah Para Rasul 13:15 – “Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab
nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka:
“Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan
menghibur umat ini, silakanlah!”
Amsal 22:9 – “Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya
dengan si miskin.”
Kisah Para Rasul 20:28 – “Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan,
karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan
jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan darah Anak-Nya sendiri.”
Matius 5:7 – “Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh
kemurahan.”
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1 Korintus 12:7 – “Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk
kepentingan bersama.”

Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan di atas

1. Baca 1 Petrus 4:11. Kita melayani dari kemampuan siapa? - Kemampuan Allah
2. Baca 1 Korintus 12:4. Ada berbagai macam jenis karunia roh, tapi siapa sumber
dari semua itu? - Allah/Roh Kudus
3. Baca 1 Korintus 12:6. Pilihlah pernyataan yang benar. A) Allah hanya bekerja
lewat satu cara. B) Allah bekerja lewat orang-orang dengan berbagai macam
cara. C) Allah hanya bekerja lewat pengkhotbah. - B) Allah bekerja lewat
orang-orang dengan berbagai macam cara.
4. Baca 1 Korintus 12:7. Benar atau Salah. Hadirat Roh Kudus dan karunia-karunia
Roh diberikan kepada setiap kita untuk kepentingan bersama. - Benar
5. Baca 1 Korintus 12:8-10. Uraikan dan jelaskan sebagian dari karunia-karunia Roh
yang Allah berikan kepada orang percaya. - 1)Berkata-kata dengan hikmat =
Pewahyuan supernatural dari Allah mengenai pikiran dan rencanaNya
(lihat Kis 27:21-25). 2)Berkata-kata dengan pengetahuan = Pewahyuan
supernatural dari Allah mengenai satu fakta atau kejadian (lihat Kis 9:1112). 3)Karunia iman = Kemampuan supernatural untuk mempercayai Allah
tanpa ragu atau pertimbangan (lihat 1 Kor 13:2). 4)Karunia untuk
menyembuhkan = Kemampuan supernatural untuk menyembuhkan sakit
penyakit tanpa bantuan manusia atau pengobatan (lihat Mark 16:18).
5)Mengerjakan mukjizat = Campur tangan supernatural yang
menghasilkan mukjizat yang berlawanan dengan hukum alam (lihat Ibrani
2:3-4). 6)Nubuat = Ucapan yang supernatural yang diilhami oleh Allah yang
diucapkan dalam bahasa yang dikenal oleh orang yang mengucapkannya
(lihat Kis 11:27-28, 1 Kor 14:3). 7)Membedakan bermacam-macam roh =
Pewahyuan supernatural dari Allah mengenai hadirat atau kegiatan dari
roh-roh (lihat Kis 16:16-18). 8)Berkata-kata dengan bahasa roh = Ucapan
yang supernatural yang diilhami oleh Allah dalam bahasa yang tidak di
kenal (tidak dikenal oleh orang yang mengucapkannya). 9)Menafsirkan
bahasa roh = Ucapan yang supernatural yang diilhami oleh Allah yang
menafsirkan satu bahasa yang tidak dikenal (1 Kor 14:13-14).
6. Baca Roma 12:6-8. Jelaskan karunia-karunia Roh yang tertulis di ayat ini yang
Allah berikan kepada orang percaya. - A)Nubuat = Ucapan yang supernatural
yang diilhami oleh Allah yang di ucapkan dalam bahasa yang dikenal oleh
orang yang mengucapkannya.
B)Melayani = Melayani orang lain,
pelayanan praktis (2 Tim 4:11). C)Mengajar = Menjelaskan, menguraikan,
memberi petunjuk (Kis 13:1). D)Menasihati = mendorong, menganjurkan,
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memohon, mengingatkan, menghibur, memperingatkan (lihat Kis 13:15).
E)Memberi = Membagikan dengan murah hati persembahan yang di
berikan kepada Allah atau ke orang lain (lihat Amsal 22:9). F)Memimpin =
Menuntun, kepemimpinan (lihat Kis 20:28). G)Menunjukkan kemurahan =
Belas kasihan yang di tunjukkan kepada orang yang bersalah maupun yang
korban (lihat Mat 5:7).
7. Apakah Anda lihat ada dari karunia-karunia tersebut yang bekerja di dalam diri
Anda? Bila ada, karunia-karunia yang mana?
8. Baca 1 Korintus 12:7. Siapa yang seharusnya mendapat keuntungan dari karuniakarunia tersebut? - Semua orang. Dengan menggunakan karunia-karunia
tersebut untuk menolong orang lain, Anda sedang membiarkan Allah
bekerja lewat diri Anda
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