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LATAR BELAKANG: 

Korintus pada awalnya Kafir.

Paulus memulai gereja di Korintus. Dan Paulus membagikan Injil dan mereka

menerima Yesus.

Setelah 8 bulan, Paul meninggalkan Korintus dan pergi ke tempat lain untuk

memulai gereja lain.

Setelah Paulus pergi, ajaran sesat masuk dan menyebabkan banyak masalah di gereja.

Mereka mengatakan bahwa Paulus adalah seorang rasul palsu, tidak menarik, jahat dll

sehingga Paulus menulis surat ini kepada mereka dengan penderitaan yang besar dan

rasa sakit di hatinya.

Pdt. Dr. dr. Paul Choo - Sihombing 

PELAYANAN KRISTEN:

Paulus mencerminkan pelayanan Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus menderita

bagi kita, Paulus juga rela menderita bagi orang-orang Kristen di Korintus. Inilah

seharusnya pelayanan Kristen.

AYAT 1: “Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu
jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang telah kamu terima.”

Paulus dulunya seorang penganiaya pengikut Yesus namun telah menerima kasih

karunia Allah sehingga dia sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan.

KASIH KARUNIA - adalah hadiah gratis yang tidak pantas kita dapatkan.

MELAYANI DENGAN KRISTUS - ketika kita menerima Yesus, kita tidak hanya

menerima hidup yang kekal tetapi kita juga menerima Mitra dalam hidup

menurut Galatia 2:20 "Kristus hidup di dalam aku."

“Apakah Anda melayani bersama Kristus?” Ingatlah bahwa kita tidak melayani

sendirian tetapi kita melayani bersama-sama dengan Kristus.

AYAT 2: “Sebab Allah berfirman: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan
mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong
engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya,

hari ini adalah hari penyelamatan itu.”



Ketika Paulus bepergian ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen. Tuhan

bertemu dengannya di jalan dan bertanya, “Mengapa kamu menganiaya Aku?” Paulus

terkejut dan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan dia menerima Yesus.

Kita semua mengalami saat itu ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita dan

membuka mata kita. Kita telah melihat salib dan mendengar Injil sejak kecil tetapi

sampai suatu hari ketika Tuhan membuka mata kita dan iman kita untuk menerima

Dia maka itulah saat keselamatan kita. Jika hari ini Tuhan sedang bekerja di dalam

Anda maka berikan tanggapan Anda. Jangan menunggu.

AYAT 3: “Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung,
supaya pelayanan kami jangan sampai dicela.” 

MELAKUKAN PELAYANAN KITA DENGAN BAIK DAN BENAR

Paulus melayani Tuhan dengan melakukan yang terbaik agar tidak memberikan

alasan kepada siapa pun untuk menolak Injil karena perilaku buruk atau kata-

kata yang salah.

Saat kita melayani Sang Raja, kita harus melakukannya dengan baik dan benar

agar tidak memberi siapa pun alasan untuk menolak Kristus.

AYAT 4: ”Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah
pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam

penderitaan, kesesakan dan kesukaran,” 

Saat kita melayani Tuhan, kita akan mengalami penderitaan di mana orang akan

mengolok-olok kita. Seringkali kita harus menerima penolakan dan itu sulit. Dan

terkadang dalam pelayanan kita akan mengalami kesulitan dan mengambil resiko

dalam melakukan pelayanan.

AYAT 5: “dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih
payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa;”

Jika Anda melayani Tuhan di daerah yang didominasi oleh agama lain maka Anda

bisa dipukuli, dimasukkan ke penjara dan mereka berbicara buruk tentang agama

Anda. Atau akan ada kerusuhan ketika Anda berbicara tentang Injil.

Jika harus membawa Injil ke tempat yang jauh maka harus bekerja keras untuk

menempuh jarak yang jauh dan tidur di tempat yang mungkin tidak sesuai atau

bahkan tidak tidur sama sekali.

Paulus mengalami semuanya dan kita harus melakukannya juga karena Yesus

melakukannya untuk kita. Dia menderita untuk kita.



MELAYANI TUHAN DENGAN

KEMURNIAN HATI

Tidak ada motif buruk. Jangan mencoba untuk melayani Tuhan agar kita

bisa mendapatkan sesuatu.

PENGETAHUAN

Pengetahuan tentang Alkitab terutama Injil.

KESABARAN

Bersabarlah dalam memberitakan Injil karena orang lain sering tidak

mengerti karena bagi mereka Injil tampaknya terlalu sederhana/mudah

diterima.

KEMURAHAN HATI 

Bahkan ketika orang tidak berterima kasih, Anda harus terus “dalam Roh

Kudus, dengan kasih, bukan munafik.” Kita melakukan ini karena kita telah

merasakan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa agar

kita dapat memberikan kasih kepada orang lain.

AYAT 6: “dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati;
dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik;”

AYAT 7: ”dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan
menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk

membela.” 
MENGKHOTBAHKAN KEBENARAN

Firman Tuhan yang benar. Tidak ada yang lebih benar dari Alkitab. Dikatakan

dalam ayat 7, "dengan kekuatan Allah."

Roma 1:16 "Karena aku sangat percaya pada Injil, karena Injil adalah kekuatan

keselamatan Allah."

KEKUATAN ALLAH 

Apa hal paling kuat yang dapat mengubah hidup Anda? Itulah Injil.

INJIL 

Kita adalah orang berdosa tetapi Allah mengasihi kita dan memberikan

kepada kita Anak-Nya untuk mati bagi dosa-dosa kita di kayu salib.

Di kayu salib, Yesus menderita untuk membayar hukuman dan berkata,

"Sudah selesai!" Dan Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk

membuktikan bahwa semua dosa Anda telah diampuni.

Roma 1:16 mengatakan, “Injil adalah kekuatan penyelamatan Allah.”

DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA-SENJATA KEADILAN UNTUK

MENYERANG ATAUPUN UNTUK MEMBELA.

Kita harus membawa senjata terbesar yaitu Firman Tuhan. Firman Tuhan

sangat kuat. Firman Tuhan dapat membuka mata kita, membuka hati kita dan

mengubah hidup kita.



2 PANDANGAN TENTANG PELAYANAN TUHAN

Pandangan Dunia

Ketika Anda memberitakan Injil, dunia akan berkata, "tidak penting, tidak

terlalu terhormat." 

Pandangan Tuhan

Di mata Tuhan, yang mengabdi kepada Sang Raja lebih terhormat, bukan

yang mengabdi kepada Presiden.

Ketika Paulus dipandang rendah oleh dunia.

Mereka berkata bahwa Paulus mengkhotbahkan agama selain agama mereka dan

itu merupakan agama yang sangat mudah karena hanya percaya kepada Yesus

Kristus. Jadi mereka mengatakan bahwa agama yang dibawa Paulus adalah palsu.

Tapi tetap saja di ayat 8 dikatakan dia di percayai.

AYAT 8: “ketika dihormati dan ketika dihina; ketika diumpat  atau ketika dipuji;
ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai,”

AYAT 9: “sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal; sebagai orang yang
nyaris mati, dan sungguh kami hidup; sebagai orang yang dihajar, namun tidak

mati;”

SEBAGAI ORANG YANG TIDAK DIKENAL, NAMUN TERKENAL

Jika Anda seorang menteri, semua orang mengenal Anda tetapi jika Anda

seorang pengkhotbah atau penginjil tidak ada yang akan mengenal Anda. Tetapi

Tuhan mengenal Anda karena Anda sangat penting bagi Tuhan.

SEBAGAI ORANG YANG NYARIS MATI, DAN SUNGGUH KAMI HIDUP

Orang-orang melihat Anda tidak punya masa depan dan tidak punya uang untuk

hidup tetapi bahkan jika Anda tidak punya cukup uang untuk makan, Anda tidak

akan mati, Tuhan akan menjaga Anda.

SEBAGAI ORANG YANG DIHAJAR, NAMUN TIDAK MATI

Berkali-kali ketika Anda menderita, huru-hara, orang memukuli Anda atau

memarahi Anda tetapi Anda tetap tidak mati.

AYAT 10: “sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai
orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik,

sekalipun kami memiliki segala sesuatu.”

SEBAGAI ORANG BERDUKACITA, NAMUN SENANTIASA BERSUKACITA

Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan adalah apa yang Tuhan ingin Anda

lakukan. Anda tahu Anda melakukan pekerjaan nyata yang akan bertahan

selamanya.



SEBAGAI ORANG MISKIN, NAMUN MEMPERKAYA BANYAK ORANG

Anda tidak akan memiliki banyak uang ketika Anda memberitakan Injil tetapi

Anda akan membuat banyak orang memiliki hidup yang kekal, sukacita dan

memiliki harta surgawi.

SEBAGAI ORANG TAK BERMILIK, SEKALIPUN KAMI MEMILIKI SEGALA

SESUATU

Ketika Anda melayani Tuhan di akhir hidup Anda, Anda mungkin tidak

memiliki uang di dompet Anda tetapi di surga harta Anda disimpan selamanya.

Melayani Tuhan adalah pelayanan yang penuh dengan kasih karena Anda pertama

kali menerima kasih Tuhan ketika Anda menerima Yesus sebagai Juruselamat

Anda. Ketika Anda menerima kasih Tuhan, Anda sangat bahagia sehingga Anda

ingin membagikannya karena itu melimpah di hati Anda.

PELAYANAN YANG PENUH DENGAN KASIH

TUGAS KITA

Melayani Tuhan mungkin tampak sulit tetapi jauh di lubuk hati Anda bahagia. Ini

mungkin tampak seperti Anda telah kehilangan segalanya tetapi dalam keabadian

ada kekayaan yang bertahan selamanya. Anugerah dari Tuhan selamanya. Yesus

berkata, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku” (Matius 28:18-20). Itu

pekerjaan kita.


