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Apa fungsi benda ini?



Gambar apa? Untuk apa?



Bagaimana perasaan si produsen mobil?



Gambar apa? Apakah gambar ini menarik?



Kita ini adalah Masterpiecenya Allah

•Efesus 2:10

“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam

Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 

yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau , 

supaya kita hidup di dalamnya”.



Kita diciptakan unik untuk tujuan Allah

• Video-clip Toni Melendez  

• Nick Vujivic

• Fanny Crosby



Kita diperlengkapi dengan talenta dan karunia

untuk melayani

• Matius 25: 14-30 “Perumpamaan tentang Talenta”

• Efesus 4:7

”Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih

karunia menurut ukuran pemberian Kristus.”



7 KARUNIA MOTIVASI 
(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 MENASEHATI, 

baiklah kita menasehati. 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. 

. 



TES KARUNIA MOTIVASI – 30 menit

• Jawablah dengan spontan dan apa adanya. Isi jawaban

Anda di lembar jawaban dengan memberi nilai: 

• 1 SANGAT JARANG (0-25%) 

• 2 JARANG (26-50%) 

• 3 SERING (51-75%) 

• 4 SANGAT SERING (76-100%) 



1. PERCEIVER/ BERNUBUAT 

• Anda seorang yang peka dalam melihat hal yang benar/ salah dan berani

menyatakan kehendak Tuhan. Anda memenuhi kebutuhan SPIRITUAL agar 

orang lain dapat hidup berpusat pada prinsip- prinsip kebenaran. 

• KEKUATAN: Sangat peka akan benar/ salah, punya keinginan untuk hidup benar setiap

saat, dapat dipercayai/ diandalkan, mudah berkomunikasi secara verbal dan dapat mudah

mengekspresikan pikirannya. 

• KELEMAHAN: Sangat cepat memutuskan siapa yang benar dan yang salah, akan marah

pada diri sendiri dan mengalami depresi jika telah berbuat salah atau hidup di bawah standar

kebenaran, mudah mengkritik, memaksakan kehendak, cenderung mengatur dan sulit

mengampuni. 



2. SERVER-DOER/ MELAYANI 

Anda seorang yang rindu melayani orang lain. Anda memenuhi kebutuhan

PRAKTIS supaya pekerjaan pelayanan lainnya dapat berjalan dengan baik. 

• KEKUATAN: Sangat realistis dan praktis, selalu berusaha untuk membantu, 

ingin membuat lingkungan sekeliling menjadi bersih dan rapih, selalu

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

• KELEMAHAN: Cenderung merasa segan karena terlalu berhati-hati dengan

orang baru, perlu waktu untuk merasa aman, terlalu perfeksionis, mudah

mengkritik ketika orang lain tidak membantu sesuai yang Anda harapkan, 

tergantung pada perhargaan atas apa yang telah Anda kerjakan. 



3. TEACHER/ MENGAJAR 

Anda seorang yang rindu untuk menyelidiki dan menyampaikan Firman Tuhan

kepada orang lain. Anda memenuhi kebutuhan MENTAL - POLA PIKIR agar 

orang lain dapat tetap memiliki gaya hidup seorang pelajar. 

KEKUATAN: Komunikasi dengan alami dan baik untuk menyampaikan pikiran Anda, 

memiliki kebiasaan belajar yang baik dan mampu untuk memotivasi diri sendiri untuk belajar, 

tepat waktu, ingin melakukan yang terbaik meskipun tidak mendapatkan dukungan dari orang 

lain. 

KELEMAHAN: Cenderung memiliki sikap ‘tahu segala sesuatu’ sehingga Anda tidak mudah

untuk menerima ajaran, tidak mudah menerima pendapat dan tindakan orang lain yang tidak

sesuai dengan dengan pikiran Anda, terlalu banyak bicara dan suka menginterupsi/ memotong

pembicaraan orang lain. 



4. EXHORTER/ MENASEHATI

• Anda seorang yang rindu untuk memotivasi orang lain untuk terus

bertumbuh dan hidup berkemenangan. Anda memenuhi kebutuhan

PSIKOLOGIS agar orang lain dapat mempraktekkan kebenaran. 

• KEKUATAN: Sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan mampu membantu serta

menuntun mereka dalam menyelesaikan masalah, senantiasa terlihat bahagia dan memiliki

sikap positif yang membuat orang lain percaya bahwa dalam setiap permasalahan pasti ada

jalan keluar, dapat dengan mudah beradaptasi dengan orang baru, tidak menghakimi dan

menerima orang lain apa adanya. 

• KELEMAHAN: Mudah berkompromi dengan membiarkan orang lain menjadi diri mereka

sendiri, kurang disiplin, terlalu banyak bicara dan suka menginterupsi/ memotong

pembicaraan orang lain. 



5. GIVER/ MEMBERI 

Anda seorang yang rindu untuk memberi waktu, talenta, tenaga dan harta Anda

untuk menolong orang lain dan pekerjaan Tuhan. Anda memenuhi kebutuhan

MATERIAL agar apa yang dibutuhkan orang lain dapat tersedia. 

• KEKUATAN: Memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan menyimpan uang, murah

hati/ dermawan dalam hal waktu, tenaga, talenta dan uang. 

• KELEMAHAN: Kadang merasa segan dan sulit untuk bertemu dengan orang baru, 

cenderung kikir terhadap saudara sendiri terutama ketika Anda tidak melihat penghargaan

atas apa yang Anda berikan, kadang terlalu berfokus pada uang sehingga menjadikan uang

sebagai bagian terpenting dalam kehidupan, bekerja secara berlebihan, terlalu bermurah hati.



6. ADMINISTATOR/ MEMIMPIN 

• Anda seorang yang rindu untuk mengelola, memimpin dan memberi arah

yang benar. Anda memenuhi kebutuhan FUNGSIONAL agar orang lain 

dapat berjalan mencapai visi. 

• KEKUATAN: Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan dapat mengambil alih pekerjaan

yang orang lain takut untuk mengerjakan karena Anda memiliki pandangan ‘ saya dapat

melakukan apa saja’. selalu membuat rencana ke depan, memiliki kemampuan dalam banyak

bidang terutama dalam hal kepemimpinan dan kemampuan untuk mengorganisir. 

• KELEMAHAN: Cenderung menunda pekerjaan yang Anda anggap kurang penting atau

membosankan dan berfokus pada hal-hal yang Anda sukai, terlalu memaksakan diri untuk

terlibat dalam segala sesuatu, terlalu banyak bicara dan suka menginterupsi/ memotong

pembicaraan orang lain. 



7. COMPASISONATE/ BELAS 

KASIHAN 

• Anda seorang yang rindu untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada

orang lain. Anda memenuhi kebutuhan EMOSIONAL agar orang lain dapat

memiliki sikap hati dan hubungan yang benar. 

• KEKUATAN: Sensitif dengan perasaan orang lain sehingga kadang terlalu

berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, takut menyakiti perasaan orang 

lain, senang membantu dan bekerja sama dengan orang lain, berjuang untuk

perkara yang baik, tidak dapat menerima ketidakjujuran dan ketidakadilan, 

tidak dapat melihat orang lain menerima penolakan, kekerasan, atau

perlakuan yang buruk. 



7. COMPASISONATE/ BELAS 

KASIHAN

• KELEMAHAN: Merasa segan dan tidak aman dengan orang baru, sulit

untuk membina hubungan baru, sulit dalam mengambil keputusan dan sering

bertanya ‘apa yang harus saya lakukan?’, suka menunda pekerjaan, tidak tepat

waktu, dapat berkompromi dengan kebenaran, memiliki pendapat ‘Jika saya

mengatakan yang benar, maka saya akan dihukum’. 



Diskusi Kelompok: 20 menit

• Sharingkan alasan-alasan atau kendala-kendala yang 

menyebabkan anggota jemaat tidak turut aktif melayani

di gereja?

• Diskusikan dan sebutkan hal-hal apa saja yang harus

dilakukan agar anggota jemaat Perki, bisa turut aktif

melayani? 







Tekad dan Komitmen

• Masing-masing mengambil waktu hening sejenak. Merenungkan

bahwa hidup kita di dunia ini bukan kebetulan tapi Tuhan punya

rencana dan tujuan yang indah untuk hidup kita baik secara pribadi

maupun sebagai gereja-Nya. Kita dipilih untuk melayani. Tuhan

sudah memperlengkapi kita dengan talenta dan karunia untuk

melayani. Tuhan sudah melayani kita. Siapkah kita untuk melayani?

• Tuliskan di secarik kertas, tekad atau komitmen pribadi Anda

untuk turut terlibat aktif melayani Tuhan dan sesama-Nya.



Selamat Melayani Lebih Efektif Lagi


