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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan konsep bahwa setiap orang percaya telah menerima 

karunia roh yang harus dipergunakan untuk melayani Tuhan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti bahwa setiap orang percaya telah menerima karunia 

roh. 

2. Setiap murid memiliki kesediaan untuk mengembangkan karunia yang ada 

padanya. 

3. Setiap murid melangkah untuk terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan 

karunianya. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Setiap orang percaya diberi karunia untuk melayani 

2. Setiap orang percaya diberi karunia yang berbeda-beda 

3. Bakat, karunia roh, dan buah roh 

4. Mengetahui dan mengembangkan karunia roh 

5. Hal-hal penting mengenai karunia roh 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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elajaran ini adalah pelajaran yang akan memperlengkapi Saudara bisa melayani di 

dalam gereja lokal sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Saudara.  

Kami berkeyakinan bahwa Tuhan telah memanggil Saudara sejak Saudara 

dilahirkan untuk melayani sesuai dengan rencana dan tujuan-Nya secara khusus.  Sebab 

kita masing-masing diciptakan unik dan spesial. 

Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil 

maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus 

bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan Tubuh Kristus, (Efesus 4:11-12). 

Tuhan konsisten dalam rencana-Nya bagi hidup kita.  Jika Ia memberikan talenta dan 

karunia, maka pasti Ia juga akan menggunakannya.  Jika kita bisa memahami panggilan dan 

karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga akan mendapat kepuasan dan bisa 

berbuah bagi kerajaan Allah. 

A. Setiap Orang Percaya Diberi Karunia untuk Melayani 

Tidak semua orang mempunyai karunia-karunia roh.  Orang-orang yang tidak percaya 

tidak memiliki karunia roh.  Hanya kepada orang-orang yang percaya, Tuhan 

memberikan karunia-karunia roh.  Itulah sebabnya karunia roh disebut perlengkapan 

istimewa.  Setiap orang percaya yang menjadi anggota Tubuh Kristus memiliki paling 

sedikit satu karunia roh, atau mungkin lebih.  Masing-masing anggota ditempatkan di 

dalam Tubuh Kristus sesuai dengan maksud Allah, yaitu agar berfungsi sesuai 

penempatannya dan berguna untuk kepentingan bersama (1 Korintus 12:7-8).   

Ada rupa-rupa karunia roh, tetapi hanya Satu yang mengerjakan semuanya itu, yaitu 

Roh Kudus (1 Korintus 12:4-6).  Roh Kuduslah yang menyertai setiap orang percaya 

sehingga mampu melakukan perkara-perkara ajaib dan sanggup menjadi saksi Kristus 

(Lukas 24:49; Kisah 1:8). 

Allah menghendaki karunia-karunia yang ada pada anggota Tubuh Kristus digunakan 

untuk membangun Tubuh Kristus (1 Korintus 14:26).  Jika karunia roh tidak digunakan 

untuk membangun Tubuh Kristus, berarti penggunaan karunia roh itu tidak sesuai 

dengan kehendak Allah, dan menyimpang dari rencana Allah.  Seperti halnya tubuh 

kita tidak sehat bila ada bagian tubuh yang tidak berfungsi (misalnya lumpuh) atau 

tidak terkendali (misalnya terkena kanker), demikian juga Tubuh Kristus menjadi tidak 

sehat bila karunia roh tidak difungsikan dan tidak digunakan sesuai dengan kehendak 

Allah. 
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Karunia roh tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau kemegahan diri.  

Beberapa orang salah mengerti tentang karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka.  

Mereka merasa hebat dengan karunia yang ada padanya, atau menganggap orang lain 

remeh karena tidak memiliki karunia seperti dirinya.  Tuhan memberikan Roh Kudus 

kepada kita agar kita untuk “kesaksian” (Kisah 1:8), bukan untuk “kesaktian”. 

 

Karunia roh adalah perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus  

kepada tiap-tiap anggota dalam Tubuh Kristus  

menurut kasih karunia Allah  

untuk dipakai bagi kepentingan Tubuh itu. 

 

Setiap orang percaya sesungguhnya telah dipanggil menjadi pelayan Yesus Kristus.   

Karunia yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang percaya adalah untuk melayani 

Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan.  Ia telah memanggil kita untuk melayani dan Ia ingin 

kita hidup berpadanan dengan panggilan itu (Efesus 4:1). 

B. Setiap Orang Percaya Diberi Karunia yang Berbeda-beda 

Gereja disebut juga Tubuh Kristus.  Seperti tubuh terdiri dari banyak anggota 

demikian juga gereja Tuhan terdiri dari banyak anggota, kita masing-masing adalah 

anggota Tubuh Kristus.  Gambaran tentang tubuh sangat erat kaitannya dengan 

keberagaman karunia di dalam gereja.  Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari 

gambaran tubuh ini: 

1. Sekalipun anggota tubuh berbeda satu dengan lainnya, semua anggota tubuh 

termasuk dalam kesatuan tubuh.  Jika dipisahkan satu sama lain, justru anggota 

tubuh itu tidak dapat berfungsi. 

2. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda secara khusus (I Korintus 

12:17).  Jika anggota tubuh dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang bukan 

fungsinya, maka anggota tubuh itu tidak akan maksimal.  Misalnya, kaki tidak akan 

maksimal jika dipaksa untuk memegang sesuatu.  Demikian pula seseorang tidak 

dapat maksimal jika dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan talenta atau 

karunianya. 

3. Tiap anggota tubuh harus menempatkan diri pada tempatnya sendiri-sendiri  

secara khusus, sesuai yang dikehendaki Allah (I Korintus 12:18). 
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a. Kalau kita tidak menempatkan diri sesuai dengan pilihan 

Allah kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik.  

Contoh: Paru-paru adalah anggota tubuh yang fungsinya 

sangat penting, tetapi bukan berarti paru-paru harus 

tampil atau terlihat, paru-paru harus menempatkan diri 

pada posisi yang tersembunyi, sebab di situlah ia dapat 

berfungsi dengan baik. 

b. Supaya kita dapat mengerti di mana Tuhan menempatkan kita di dalam salah 

satu anggota Tubuh Kristus dan berfungsi dengan baik, kita perlu mencari 

karunia-karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita secara khusus (I Korintus 

12:11). 

C. Bakat, Karunia Roh, dan Buah Roh 

1. Bakat dan Karunia Roh  

Bakat adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Bakat 

adalah potensi yang ada di dalam diri seseorang.  Contoh: melukis, menyanyi, 

keterampilan, dll.  Bakat bisa dipakai dan dikembangkan dan dipakai dalam 

pekerjaan.  Sedangkan karunia roh adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan 

sejak lahir baru (I Korintus 12:1-11) untuk digunakan dalam pelayanan.  Setiap 

orang memiliki bakat yang diterimanya sejak lahir, tetapi hanya orang percaya 

yang memiliki karunia roh. 

Karunia Roh merupakan kemampuan khusus atau perlengkapan istimewa yang 

diberikan kepada kita oleh Roh Kudus pada saat kita menjadi orang percaya 

(dilahirkan kembali) dan kemampuan khusus ini digunakan untuk membangun 

Tubuh Kristus.  Karunia roh adalah potensi yang ada di dalam diri seseorang, 

bukan karena orang tersebut melainkan karena Roh Kudus yang tinggal di dalam 

diri orang tersebut. 

2. Karunia Roh dan Buah Roh 

Karunia roh adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita setelah kita menerima 

Yesus dan mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita.  Buah roh adalah hasil 

karya Roh Kudus di dalam diri kita setelah kita menang dalam perjuangan 

melawan keinginan daging karena roh kita sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. 
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D. Mengetahui dan Mengembangkan Karunia Roh 

Salah satu alasan paling umum mengapa seseorang tidak terlibat dalam pelayanan 

adalah anggapan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apapun atau tidak 

mengetahui karunianya.  Anggapan demikian adalah anggapan yang salah, karena 

kepada setiap orang percaya diberikan karunia roh (1 Korintus 7:7).  Kadang-kadang 

tanpa kita sadari kita telah menggunakan karunia atau kemampuan, yang ada pada kita.  

Karunia roh adalah pemberian Allah secara khusus kepada setiap orang percaya, 

karenanya kita tidak bisa memaksakan diri mendapatkan karunia tertentu.  Roh Kudus 

yang akan menentukan karunia masing-masing orang (Efesus 4:7; I Korintus 12:11). 

Bagaimana  kita  mengerti apa yang menjadi karunia kita?  

1. Mengamati semua kemungkinan yang ada 

2. Mencoba dan mengusahakan beberapa kali 

3. Menguji hati nurani (apakah ada sukacita dan tidak ada perasaan tertekan) 

4. Menghasilkan hasil yang baik 

5. Pengakuan dari anggota Tubuh Kristus yang lain 

Dalam pelajaran yang akan datang, karunia masing-masing akan ditelusuri, dengan 

tujuan memudahkan setiap pribadi menemukan karunianya. 

Sebagai salah satu cara untuk mengetahui karunia adalah dengan penelurusan karunia 

yang akan dilakukan dalam sesi selanjutnya dari kelas ini. 

E. Hal-hal Penting mengenai Karunia Roh 

1. Karunia roh tidak sama dengan bakat alami.  Di atas telah dipelajari bahwa karunia 

roh hanya diberikan kepada orang percaya, sedangkan bakat alami diberikan 

kepada semua orang. 

2. Karunia roh tidak sama dengan buah roh.  Karunia roh berhubungan dengan 

pelayanan kita, sedangkan buah roh berhubungan dengan kedewasaan rohani kita. 

3. Karunia roh tidak sama dengan peranan kristiani.  Ada banyak peranan kristiani, 

misalnya jabatan kependetaan (pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu), 

jabatan dalam organisasi gerejawi, keterlibatan dalam pelayanan (koordinator, 

ketua seksi), dll.   Itu semua tidak bisa disamakan dengan karunia roh. 

4. Karunia roh seseorang tidak bisa diproyeksikan bagi orang lain.  Artinya, jika suatu 

karunia roh berkembang dengan baik pada diri kita, kita tidak bisa memaksa 

orang lain untuk mengerjakan karuinia tersebut dengan hasil yang sama. 
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5. Tidak ada orang yang menjadi lebih penting atau lebih utama daripada orang lain 

karena karunia yang ada padanya.  Karunia-karunia diberikan kepada anggota 

Tubuh Kristus untuk saling melengkapi. 

6. Mengerjakan karunia tanpa memiliki kasih adalah sia-sia (I Korintus 3:1-3). 

 

 


