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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Sesi ini merupakan sesi penelusuran karunia, di mana setiap murid dibantu untuk 

menemukan karunia yang menonjol di dalam dirinya, selanjutnya mengembangkan 

karunia tersebut di dalam pelayanan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengenali karunia yang menonjol di dalam dirinya. 

2. Setiap murid mengembangkan karunia yang sudah diterimanya. 

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

karunianya. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Kuesioner karunia 

2. Penjelasan karunia yang menonjol 

3. Tanya jawab 

4. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Cara melakukan penelusuran karunia 

2. Beberapa macam karunia 

 

Pendalaman 

 

Selama satu minggu ke depan setiap murid didorong untuk mendalami lebih jauh 

kebenaran-kebenaran Firman Tuhan tentang karunia yang menonjol dalam 

hidupnya, dan mengembangkan karunia tersebut sesuai pimpinan Roh Kudus. 
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elajaran ini adalah pelajaran yang akan membantu Saudara untuk menemukan 

karunia Saudara secara unik, sehingga Saudara bisa melayani di dalam gereja 

lokal sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Saudara.  Guru akan 

membimbing Saudara dalam melakukan penelusuran karunia. 

A. Cara Melakukan Penelusuran Karunia 

Metode penelusuran karunia ini adalah metode yang dikembangkan oleh Houts dan 

Wagner, dan dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi di Keluarga Allah. 

Guru akan membacakan sebuah pertanyaan.  Saudara harus menjawab pertanyaan 

sesuai dengan keadaan Saudara.  Tidak usah berpikir terlalu dalam, Saudara cukup 

menjawab sesuai keadaan Saudara dan apa yang Saudara alami.  Jangan menjawab 

berdasarkan sesuatu yang ideal atau sesuatu yang ingin diharapkan dari hidup Saudara.   

Isilah Lembar Penelusuran Karunia dengan nilai “0” bila Saudara tidak pernah 

mengalaminya, “1” bila Saudara jarang mengalaminya, “2” bila Saudara kadang-kadang 

mengalaminya, dan “3” bila Saudara sering mengalaminya. 

Hasil dari penelusuran karunia ini bukan hasil yang mutlak, karena Saudara masih 

memerlukan peneguhan dari anggota tubuh Kristus yang lain mengenai karunia yang 

menonjol di dalam diri Saudara.  Namun demikian penelusuran karunia ini dapat 

membantu Saudara menemukan karunia yang unik dalam diri Saudara. 

B. Beberapa Macam Karunia 

Ada berbagai macam karunia, tetapi dikerjakan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus 

(1 Korintus 12:4-7).  Ada berbagai metode dalam menggolong-golongkan karunia.  Di 

dalam sesi ini karunia-karunia dirinci sesuai dengan penelusuran karunia yang sedang 

dilakukan. 

1. Bernubuat 

Karunia nubuat adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus, untuk menerima dan 

menyampaikan pesan Allah kepada umat-Nya melalui suatu ucapan ilahi yang 

diurapi oleh Allah (1 Korintus 2:10; Efesus 4:11-14; Roma 12:6; Lukas 7:26; Kisah 

15:32; 21:9-11).  
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2. Mengembalakan 

Karunia gembala adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk memikul suatu tanggung 

jawab pribadi dalam jangka panjang demi kesejahteraan rohani suatu kelompok 

orang percaya (Efesus 4:11-14; 1 Timotius 3:1-7; Yohanes 10:1-18; 1 Petrus 

5:1-3).  

3. Mengajar 

Karunia mengajar adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menyampaikan informasi 

yang berkaitan dengan kesehatan dan pelayanan suatu tubuh Kristus dan para 

anggotanya, sedemikian rupa sehingga orang-orang lain akan mempelajarinya 

(1 Korintus 12:28; Efesus 4:11-14; Roma 12:7; Kisah 18:24-28; 20:20-21).  

4. Hikmat 

Karunia hikmat adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengetahui pikiran-pikiran 

Roh Kudus sedemikian rupa sehingga akan menerima pengertian bagaimana 

pengetahuan yang diberikan dapat secara baik diterapkan ke dalam kebutuhan-

kebutuhan khusus yang timbul di dalam tubuh Kristus (1 Korintus 2:1-13; 12:8; 

Kisah 12:8; Kisah 6:3-10; Yakobus 1:5-6; 2 Petrus 3:15).  

5. Memberi Nasihat 

Karunia memberi nasihat adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk melayani dengan kata-

kata yang menghibur, menguatkan, mendorong dan membimbing kepada 

anggota-anggota tubuh yang lain, sedemikian rupa sehingga mereka tetolong dan 

dipulihkan (Roma 12:8; 1 Timotius 4:13; Ibrani 10:25; Kisah 14:22).  

6. Membedakan Roh 

Karunia membedakan roh adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengetahui dengan 

yakin adanya suatu tingkah laku yang dibuat seolah-olah dari Allah, dalam 

kenyataannya benar-benar bersifat ilahi, kemanusiaan atau bersifat iblis 

(1 Korintus 12:10; Kisah 5:1-11; 16:16-18; 1 Yohanes 4:1-6; Matius 16:21-23).  
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7. Membagi-bagikan 

Karunia membagi-bagikan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menyumbangkan 

sumber-sumber penghasilan mereka kepada pekerjaan Allah dengan kemurahan 

hati dan dengan sukacita (Roma 12:8; 2 Korintus 8:1-7; 9:2-8; Markus 12:41-44).  

8. Menolong 

Karunia menolong adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menginvestasikan bakat-

bakat yang mereka miliki dalam kehidupan dan pelayanan anggota-anggota lain di 

dalam tubuh Kristus, sehingga memungkinkan orang-orang lain meningkatkan 

keefektifan karunia roh yang mereka miliki (1 Korintus 12:28; Roma 16:1-2; Kisah 

9:36; Lukas 8:2-3; Markus 15:41).  

9. Berbelas Kasihan 

Karunia belas kasihan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk merasa empati secara 

murni dan mengasihani dengan sungguh-sungguh terhadap orang-orang, baik 

Kristen maupun non Kristen, yang menderita tekanan fisik, mental, atau masalah 

ermosional, dan dengan senang hati mewujudkan perasaan belas kasihan itu dalam 

perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih Kristus dan meringankan 

penderitaan itu (Roma 12:8; Markus 9:41; Kisah 16:33-34; Lukas 10:33-35; Matius 

20:29-34; 25:34-40; Kisah 11:28-30).  

10. Menginjil 

Karunia penginjil adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengabarkan Injil kepada 

orang-orang tidak percaya sedemikian rupa sehingga pria dan wanita menjadi 

murid-murid Yesus dan bertanggung jawab kepada tubuh Kristus (Efesus 4:11-14; 

2 Timotius 4:5; Kisah 8:5-6; 8:26-40; 14:21; 21:8).  

11. Memberi Tumpangan 

Karunia memberi tumpangan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan 

oleh Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menyediakan 

rumahnya terbuka dan memberikan sambutan hangat kepada mereka yang 

memerlukan makanan dan penginapan (1 Petrus 4:9; Roma 12:9-13; 16:23; Kisah 

16:14-15; Ibrani 13:1-2).  
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12. Kepemimpinan 

Karunia kepemimpinan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk menetapkan sasaran-

sasaran yang sesuai dengan tujuan Allah di masa yang akan datang dan 

menyampaikan sasaran-sasaran ini kepada orang-orang lain sedemikian rupa 

sehingga mereka secara sukarela dan harmonis bekerjasama untuk mencapai 

sasaran-sasaran tersebut bagi kemuliaan Allah (1 Timotius 5:17; Kisah 7:10; 

15:7-11; Roma 12:8; Ibrani 13:17; Lukas 9:51).  

13. Kepengurusan 

Karunia kepengurusan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengerti dengan jelas 

sasaran-sasaran jangka pendek dan jangka panjang dari unit tubuh Kristus 

tertentu, dan merumuskan serta menjalankan rencana-rencana untuk tercapainya 

tujuan-tujuan tersebut (1 Korintus 12:28; Kisah 6:1-7; 27:11; Lukas 14:28-30; 

Titus 1:5).  

14. Mengadakan Mukjizat 

Karunia mukjizat adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk melayani sebagai perantara, 

yang mana melaluinya Allah berkenan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 

penuh kuasa yang menurut pengamatan orang-orang yang menyaksikannya telah 

mengubah prosedur yang biasa terjadi dalam alam (1 Korintus 12:10,28; Kisah 

9:36-42; 19:11-20; 20:7-12; Roma 15:18-19, 2 Korintus 12:12).  

15. Menyembuhkan 

Karunia penyembuhan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk melayani sebagai 

perantara yang melaluinya akan menyenangkan Allah untuk menyembuhkan 

penyakit dan memulihkan kesehatan, terlepas dengan cara-cara yang alami 

(1 Korintus 12:9,28; Kisah 3:1-10; 5:12-16; 9:32-35; 28:7-10).  

16. Berdoa Syafaat 

Karunia doa syafaat adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk berdoa dalam periode 

waktu yang panjang dengan teratur serta melihat jawaban-jawaban yang sering 

dan khusus atas doa-doa mereka, dalam tingkatan doa yang lebih besar daripada 
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apa yang diharapkan pada kebanyakan rata-rata orang Kristen (Yakobus 5:14-16; 

1 Timotius 2:1-2; Kolose 1:7-12; 4:12-13; Kisah 12:12; Lukas 22:41-44).  

17. Mengusir Setan 

Karunia mengusir setan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh 

Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengusir iblis dan roh-

roh jahat (Matius 12:22-32; Lukas 10:17-20; Kisah 8:5-8; 16:16-18).  

18. Melayani 

Karunia pelayanan adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah 

kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus untuk mengidentifikasikan 

kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi yang termasuk suatu tugas yang 

berhubungan dengan pekerjaan Allah, serta menggunakan sumber-sumber yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan membantu untuk 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan (2 Timotius 1:16-18; Roma 12:7; Kisah 6:1-7; 

Titus 3:14; Galatia 6:2,10).  

 

Setelah Saudara dibimbing untuk menemukan karunia Saudara, sekarang saatnya 

Saudara melangkah mengembangkan karunia tersebut untuk melayani Tuhan. 
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Lembar Penelusuran Karunia 

 

Nomor dan Nilai Jawaban Total Karunia 

1  19  37  55  73   1 

2  20  38  56  74   2 

3  21  39  57  75   3 

4  22  40  58  76   4 

5  23  41  59  77   5 

6  24  42  60  78   6 

7  25  43  61  79   7 

8  26  44  62  80   8 

9  27  45  63  81   9 

10  28  46  64  82   10 

11  29  47  65  83   11 

12  30  48  66  84   12 

13  31  49  67  85   13 

14  32  50  68  86   14 

15  33  51  69  87   15 

16  34  52  70  88   16 

17  35  53  71  89   17 

18  36  54  72  90   18 

 

Nilai: 

0 = tidak pernah 

1 = jarang 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 


