
 

 
 

Pelajaran bulan September 2016 

 

Tema: MELAYANI 

 

 

Pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Pelayanan 

meliputi banyak hal dan mempunyai aplikasi yang sangat luas. Mulai dari hal-hal yang dianggap 

sederhana seperti memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sampai 

kepada pelayanan yang dianggap utama, seperti berkhotbah atau pelayanan gereja lainnya. 

Pelayanan harus dimengerti secara utuh karena tidak hanya menyangkut pelayanan 

gereja, tetapi juga pelayanan dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Pekerjaan pun 

sesungguhnya merupakan sarana untuk melayani sesama. Dengan demikian, melayani bukan 

hanya berarti memimpin ibadah, berkhotbah atau bersaksi, tetapi juga membantu orang tua di 

rumah, menolong teman, dan memperhatikan kepentingan orang lain. 

 

Alasan Kita Melayani 

Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Ketika Allah memanggil seseorang kepada 

Diri-Nya, Ia juga memanggil orang itu untuk melayani. Beberapa alasan mengapa kita melayani 

adalah: 

1. Melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Sebagaimana Kristus melayani, sebagai murid-

Nya kita pun melayani mengikuti teladan-Nya (Markus 10:42-45). 

2. Melayani adalah hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada kita anak-anak-Nya. Rasul 

Paulus sadar bahwa dirinya tidak layak untuk melayani Tuhan, tetapi Allah mempercayakan 

pekerjaan-Nya yang mulia kepada Paulus (1 Korintus 4:1). Demikian juga bagi kita, melayani 

adalah hak istimewa yang perlu kita kerjakan dengan bertanggung jawab. 

3. Melayani adalah ungkapan syukur atas kasih Allah kepada kita. Hidup kita yang seharusnya 

binasa telah Tuhan tebus! Oleh karena itu, hidup kita yang adalah milik-Nya, kita serahkan 

bagi-Nya untuk Tuhan pakai. Melayani dengan sukacita dan tidak terpaksa merupakan 

respon yang seharusnya atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita (Roma 12:1). 
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4. Dengan melayani, kita ikut serta membangun tubuh Kristus di dunia. Tuhan telah 

memberikan karunia untuk melayani dalam berbagai bentuk. Ada karunia untuk bernubuat, 

melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, dll (Roma 12:6-8). Karunia-karunia ini 

diberikan Tuhan agar kita dapat menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus serta 

melayani sesama. 

 

Pemahaman Alkitab: Yohanes 13:1-20 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Yesus Kristus dari bacaan ini? 

2. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan ini? 

(Dalam kebudayaan masa itu, karena perjalanan yang berdebu dan kotor, seorang tamu harus 

mencuci kakinya sebelum memasuki sebuah rumah. Tugas ini biasanya dilakukan oleh seorang 

budak. Dalam peristiwa ini, tampaknya tidak ada seorang budak yang melakukannya bagi mereka. 

Menurut Anda, siapakah yang pantas melakukannya? Mengapa mereka tidak melakukannya? 

Bagaimana perasaan Anda jika Anda adalah salah satu murid yang dibasuh kakinya oleh Yesus?) 

 

3. Apa yang akan Anda ubah dari sikap Anda dalam melayani? 

4. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

5. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

6. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 
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Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, tahun 2010, Literatur Perkantas. Bab 6. Dengan perubahan seperlunya. 
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Tema: MELAYANI, BUKAN DILAYANI 
 

 

Dari kitab 2 Timotius 2:3-6 kita bisa mempelajari beberapa sikap dalam melayani yang 

diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius: 

1. Rela berkorban. Seorang prajurit tidak boleh memilih medan pertempuran. Dia harus siap 

sedia untuk menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Demikian juga, sikap 

tersebut harus kita miliki dalam melayani. 

2. Prioritas. Seorang prajurit harus memprioritaskan tugas yang diberikan oleh komandannya 

dan tidak membiarkan konsentrasinya terganggu oleh berbagai kepentingan pribadinya. 

Demikian juga kita perlu memprioritaskan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada 

kita dengan serius. 

3. Disiplin. Tanpa disiplin dalam bertanding sesuai dengan aturan, seorang olahragawan tidak 

bisa menang, bahkan terancam dikeluarkan dari pertandingan. Untuk melayani dengan baik, 

kita juga perlu hidup disiplin menaati Firman Tuhan. Sebab, jika tidak demikian pelayanan 

yang kita lakukan tidak akan menjadi berkat. Integritas hidup kita tidak dapat dipisahkan dari 

pelayanan yang kita lakukan. 

4. Kerja keras dan ketekunan. Seorang petani tidak akan menikmati hasil kerjanya jika ia tidak 

bekerja dengan keras dan tekun. Panen yang baik tidak akan dihasilkan dari kemalasan! 

Demikian juga dalam pelayanan, kita akan menikmati hasilnya jika kita mau melakukannya 

secara konsisten. 

 

Karena yang kita layani adalah Allah Pencipta yang mulia dan Tuhan di atas segala tuhan, 

maka sepatutnya kita melayani dengan sikap penuh hormat. Tidak selayaknya kita melayani 

dengan sikap asal-asalan. Dan mengingat bahwa segala kepintaran dan kemampuan kita berasal 

dari Tuhan, maka seharusnya kita melayani dengan sikap rendah hati. 
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Pemahaman Alkitab: 1 Tesalonika 2:1-12 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan ini? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh Paulus dalam bacaan ini?  

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

3. Ceritakan pengalaman Anda dalam melayani: apa yang Anda syukuri dan tantangan apa yang 

Anda hadapi dalam pelayanan tersebut. 

 


