




Matius 20:28
“Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk 

dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 

banyak orang”

ALKITAB



PENDAHULUAN
Dalam Gereja orang senang berbicara tentang PELAYANAN. Sangking
seringnya orang menggunakan kata MELAYANI sehingga artinya menjadi
kabur (Tidak Jelas).   Contoh…

1. Seorang pemuda mendapat tugas dari gereja menjadi utusan ke
Seminar ke luar kota, lalu Ketika bendahara mau mengganti uang 
transportnya…pemuda itu menjawab: Tidak usah.., ini Pelayanan. 
Disini melayani berarti melakukan sesuatu secara sukarela.

2. Ketika satu jemaat meminta bantuan dana untuk pembangunan
gereja, orang mengangguk-anggukkan kepala dan berkata: ya… 
kita perlu melayani mereka. Disini melayani berarti memberi 
sumbangan.

3. Ketua Jemaat katakan bahwa minggu depan pelayanan Perjamuan
kudus akan dipimpin oleh Pendeta Manurung.

Disini melayani berarti memimpin. 



PENDAHULUAN
Dalam Gereja orang senang berbicara tentang PELAYANAN. Sangking
seringnya orang menggunakan kata MELAYANI sehingga artinya menjadi
kabur (Tidak Jelas).

4. Ketika panitia Konser penggalangan Dana tidak membereskan
pekerjaan dengan rapi, orang berkata maklumlah namanya juga 
pelayanan. Oh, pelayanan disini tidak usah berkualitas atau asal-asalan

5. Pemimpin paduan suara berpesan kepada anak buahnya untuk datang
tepat waktu: Jangan santai, ini pelayanan. Disini pelayanan identik
dengan Kesungguh-sungguhan. Mana yang benar?

6. Kepada seorang Pdtm saya bertanya, anda bekerja dimana? Pemuda 
itu menjawab…saya tidak bekerja tetapi saya melayani gereja di 
Jakarta…wah say makin bingung, apakah bekerja lawan dari melayani.





APA ARTI MELAYANI MENURUT ALKITAB?

1. Diakoneo, berarti menyediakan makanan di meja untuk majikan. 

Orang yang melakukannya disebut “Diakonos” dan pekerjaannya disebut
“Diakonia” (Lihat Lukas 17:8).

Namun di Lukas 22:26,27 Yesus memberikan arti yang baru bagi
Diakoneo, yaitu melayani orang yang justru lebih rendah
kedududukannya dari kita.

Dalam I Petrus 4:10, kata DIAKONEO berarti menggunakan karisma yang 
ada pada kita untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. 

Rasul Paulus menganggap pekerjaannya sebagai suatu diakonia dan 
dirinya sebagai diakonos bagi Kristus (II Kor. 11:23) dan bagi umat Tuhan
(Kol. 1:25).



APA ARTI MELAYANI MENURUT
ALKITAB?

2. Doauleo, adalah menghamba yang dilakukan oleh seorang
budak (Doulos).

Paulus memakai kata itu untuk menggambarkan bahwa kita yang 
semula menghamba kepada pelbagai kuasa si jahat, kemudian
dibebaskan oleh Kristus agar kita dapat menghamba kepada-Nya
(Galatia 4: 1-11). Sebuah kontras yang tajam diperlihatkan dalam
Filipi 2: 5-7, yaitu Yesus walaupun mempunyai rupa Allah namun
telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba
(Doulos).



APA ARTI MELAYANI MENURUT ALKITAB?

3. Leitourgeo, berarti bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum, 
sebagai lawan dari bekerja untuk kepentingan diri sendiri.

Orang yang melakukannya disebut LEITOURGOS dan pekerjaan luhur dan mulia ini disebut
Leitourgia, yang berarti melakukan upacara ibadah kepada para Dewa. Dari  sinilah
diambil sekarang kata Liturgi untuk kata Ibadah.

Dalam PB kata ini dipakai dalam berbagai arti:

a. Pengumpulan uang untuk membangun Gereja di Yerusalem disebut Leitourgia
(II KOr. 9:12).

b. Seluruh kehidupan kita patut menjadi Leitourgia (Filipi 2).

c. Membawa orang yang belum percaya sehingga menjadi murid Tuhan Yesus
disebut Leitourgia (Roma 15:16).

d. Dalam Ibrani 8:2 Yesus disebut Leitourgos.



APA ARTI MELAYANI MENURUT ALKITAB?

4. Letreuo, berarti Bekerja untuk mendapat Latron, yaitu Gaji atau UPAH. Latreia
juga bisa berarti pemujaan untuk para dewa. Dalam Perjanjian Baru kata ini digunakan
dengan arti  MENYEMBAH atau BERIBADAH  kepada Tuhan (Baca Matius 4:10; Kisah 7:7).

Penggunaan yang menonjol terdapat dalam Roma 12: 1, dimana Rasul Paulus berpesan
supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai LOGIKE LATREIA, artinya
Persembahan yang layak (Pantas). HIDUP SEPENUHNYA DIPERSEMBHAKAN.

“Karena itu saudara saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, SUPAYA KAMU MEMPERSEMBAHKAN 
TUBUHMU sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang 
berkenan kepada Allah: itu adalah IBADAHMU YANG SEJATI”
(Roma 12:1).



Keempat kata ini digunakan oleh gereja di 

abad pertama dengan arti: melayani, 

mengabdi atau menghamba kepada Tuhan 

dan juga kepada orang lain, atau pola hidup

yang bukan lagi hidup untuk diri sendiri

melainkan hidup untuk Tuhan dan untuk

orang lain.

Apakah KITA selama ini telah MELAYANI 

dengan benar, atau hanya BEKERJA?



Apa perbedaan PELAYANAN dengan PEKERJAAN?

• Jikalau anda melakukannya hanya karena tidak

ada orang yang mau melakukannya, itu adalah

PEKERJAAN.

• Jikalau anda melakukannya untuk memuliakan Tuhan, 

itu adalah PELAYANAN.

• Jikalau anda berhenti karena seseorang mengeritik

kamu, itu adalah PEKERJAAN.

• Jikalau anda melakukan tanggung jawab itu sekalipun

orang mengeritik kamu, itu adalah PELAYANAN.



Apa perbedaan PELAYANAN dengan PEKERJAAN?

• Jikalau anda mau melakukan itu asalkan tidak

mengganggu aktivitasmu yang lain, itu adalah

PEKERJAAN.

• Jikalau anda berketetapan untuk melakukan itu bahkan

dikala kamu sibuk, itu adalah PELAYANAN.

• Jikalau anda berhenti karena tidak ada orang yang 

memuji atau mengucapkan terimakasih kepadamu, itu

adalah PEKERJAAN.

• Tetapi jika anda tetap bertahan melakukannya

sekalipun tidak ada orang yang menghargaimu, itu

adalah PELAYANAN.



Apa perbedaan PELAYANAN dengan PEKERJAAN?

• Jikalau perhatian kita hanya pada kesuksesan, itu

adalah PEKERJAAN.

• Jika perhatian kita ada pada kesetiaan, itu adalah

PELAYANAN. 

Jadi, Gereja yang tidak mengalami pertumbuhan ADALAH

Jemaat kita berisikan orang orang yang hanya mau

BEKERJA. Sebaliknya, Gereja akan mengalami

pertumbuhan yang pesat … jika anggota-anggotanya mau

MELAYANI, SEPERTI YESUS KRISTUS MELAYANI.



POLA HIDUP PELAYAN TUHAN

❑ Seorang TUAN Bersikap Memerintah

Seorang PELAYAN Bersikap Melakukan perintah

❑ Seorang TUAN mempertahankan hak pribadi

Seorang PELAYAN mengutamakan hak orang lain

❑ Seorang TUAN mencari seorang pelayan

Seorang PELAYAN mencari kesempatan untuk melayani

❑ Seorang TUAN ingin mengendalikan

Seorang PELAYAN selalu memerdekakan yang dilayani



POLA HIDUP PELAYAN TUHAN

❑ Seorang TUAN menuntut penurutan

Seorang PELAYAN selalu mengutamakan penurutan

❑ Seorang TUAN hidupnya mudah terancam

Seorang PELAYAN hidupnya nyaman

❑ Seorang TUAN bersikap mengambil

Seorang PELAYAN bersikap memberi

Inilah perbandingan hidup seorang TUAN dan seorang

PELAYAN. 



POLA HIDUP PELAYAN TUHAN

Tuhan mau kita hidup sebagai PELAYAN, bukan

sebagai TUAN… yaitu dengan mengabdi atau

menghamba kepada Tuhan dan juga kepada

orang lain, atau memiliki pola hidup yang bukan

lagi hidup untuk diri sendiri melainkan hidup untuk

Tuhan dan untuk orang lain.



Prinsip Dasar 
Dan Motivasi Dalam

PELAYANAN



Charles Swindoll 
Lahir 18 Oktober 1934

Dia adalah seorang

Pendeta, Penulis, 

Pendidik, dan Pelayan

Radio Evangelis. 



10 Prinsip Pelayanan
Menurut Charles Swindoll

1. The Foundation of Ministry is CHARACTER, Not a 

profesional Skill.

2. The Nature of Ministry is SERVICE, Not being served.

3. The Measure of Ministry is SACRIFICE, Not Success.

4. The Motive of Ministry is LOVE, Not money or power.

5. The Authority of Ministry is SUBMISSION, Not pulling 

Rank.

6. The purpose of Ministry is TO GLORIFYGOD, Not to 

Glorify Ourselves



10 Prinsip Ministry
Menurut Charles Swindoll

7. The Tools of Ministry are PRAYER AND SCRIPTURES, 

Not Marketing Hand book.

8. The Privilage of Ministry is GROWTH, Which may be in 

Dept rather than in Members.

9. The Power of Ministry is THE HOLY SPIRIT, Not 

Programs.

10. The Model of Ministry is JESUS CHRIST, Not a 

corporation or a man. 



BAGAIMANA KRISTUS MENGGUNAKAN 
KEDUDUKAN (JABATANNYA)?

Kedudukan-Nya tidak digunakan untuk:

➢ Keuntungan Pribadi.

➢ Kesempatan Mencari uang.

➢ Kesempatan Mencari Fasilitas.

➢ Kesempatan Mencari Koneksi.

➢ Kesempatan Mencari Wewenang

Tetapi untuk MELAYANI, memberikan nayaw-Nya untuk

tebuasan bagi banyak orang” (Markus 10:45).



BAGAIMANA KRISTUS MENGGUNAKAN 
KEDUDUKAN (JABATANNYA)?

Karena itu, tidak menjadi masalah APA KEDUDUKAN kita

tinggi atau rendah, tetapi BAGAIMANA dan UNTUK APA kita

menggunakan kedudukan itu. Apakah kita seorang: Pendeta, 

ketua Jemaat, sekretaris, Bendahara Jemaat Pengusaha, 

pedagang, dll.

Yesus memberikan teladan kepada kita, dimana

kedudukan-Nya digunakan untuk melakukan

kepentingan orang lain.



Paulus merenungkan dan Merinci
Bagaimana Yesus menggunakan kedudukan-Nya:

Baca Filiphi 2: 6-8

1. YESUS: Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap

kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus

dipertahankan.

➢ Perhatikan dua kata yang bertolak belakang: 

“Mempertahankan” dan “Megosongkan”.

Kalau Yesus mengosongkan diri, Manusia mempertahankan diri.

➢ Kata mengosongkan diri diuraikan Paulus dengan: “Mengambil

rupa seorang HAMBA, merendahkan dirinya dan taat”sampai

mati (Ayat 7-8). 



Paulus merenungkan dan Merinci Pelayanan 
Yesus Dengan kata-kata Berikut:

Baca Filiphi 2: 6-8

2. KITA (Manusia): 

❑ Kita sering kalau memiliki Jabatan mempertahankan diri, 

sementara Yesus mengosongkan diri.

❑ Kalau Yesus merendahkan diri, tapi kita sering

merendahkan orang lain.

❑ Kalau Yesus mengambil rupa sebagai seorang Hamba 

(Melayani), tetapi kita sering mengambil rupa sebagai

seoarang Baginda (Dilayani).



Ininilah Prisip Hidup Pelayanan Kristus, 

yang kita harus teladani... jika kita ingin 

Sukses Dalam PELAYANAN.

Rasul Paulus berkata:

“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, 

melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang 

kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah HIDUP OLEH IMAN 

DALAM ANAK ALLAH (Yesus) yang telah mengasihi aku dan 

menyerahkan diri-Nya untuk aku” – Tinggalnya Yesus dalam

hidup kita (Galatia 2: 20).

Inilah Rahasia hidup dan Melayani yang benar, dan sukses.



Menjadi Masalah dalam Hidup kita sebagai umat dan 
pelayan Tuhan adalah: Tidak Hidup dan Melayani seperti
Kristus…

• Beda pengajaran kita dengan kehidupan kita, atau beda
kehidupan kita dengan pengajaran kita.

• Yesus itu, KEHIDUPAN  dan Pengajaran-Nya sama. Dia
mengajarkan apa yang Dia hidupkan. Pengajarn-Nya selaras
dengan kehidupan-Nya.

• Kita sering mengkotbahkan Buah Roh (Galatia 5: 22-
23), tapi buah roh itu kita lihat dan rasakan bukan di 
Gereja, Sekolah, Kantor2 rohani tapi di Bank. Bank 
BCA, Manadiri, BNI,…karena disini kita mendapat
pelayanan dengan baik. PELAYANAN JEMPUT BOLA.



Mahatma Gandi
Hampir menjadi 
ORANG KRISTEN



Siapa yang tidak tahu Pemimpin India yang terkenal, 
yaitu: MAHATMA GANDHI. Dia sangat terkagum kagum
dan cinta kepada hidup dan pengajaran KRISTUS.

• Hampir2 dia menjadi orang Kristen.

• Tapi penghalang yang terbesar kepadanya untuk tidak
jadi Kristen adalah Hidup dan pelayan Orang Kristen di 
Gereja yang dikunjunginya.

• Karena dia lihat dan rasakan perlakuan pelayan gereja
kepadanya berbeda Sekali dengan ajaran Kristus yang 
dibacanya dalam Alkitab.



Saya suka Kristus anda, 
saya tidak suka orang 
Kristen anda. Orang Kristen 
anda sangat berbeda
dengan Kristus anda.



Oh, I don’t reject Christ, I 

love Christ. It just that so 

many of you Christians 

are so unlike Christ.

I would suggest first of all 

that all of you Christians, 

missionaries, and all begin 

to live more like Jesus 

Christ.



Jika orang Kristen 
benar benar hidup
sesuai dengan
ajaran Kristus, 
seperti yang 
ditemukan dalam
Alkitab, seluruh India 
akan menjadi orang 
Kristen hari ini.



KESIMPULAN
A. Tuhan Yesus memanggil kita hidup dan melayani seperti Dia.

B. Apa sebabnya kita di dorong untuk melayani? Dasarnya

adalah karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. 

Seluruh hidup Yesus selama 33,5 tahun ditandai oleh jiwa

melayani.

• Tujuan hidupnya bukan untuk mendapatkan pelayanan, melainkan
untuk memberikan pelayanan. Isi hidup-Nya bukanlah dilayani, 
melainkan melayani.

• Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa
(Berjaya), melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. 
Yesus adalah seorang diakonos (pelayan), bahkan Ia disebut sebagi
Doulos (budak atau Hamba).



KESIMPULAN

• B. Jiwa dan semangat Kristus adalah melayani dan menghamba, 

dan inilah seharusnya jiwa dan semangat kekristenan kita

sebagai pengikut Tuhan, Hamba Tuhan (Pemimpin Rohani).

Orang yang mau berjalan dibelakang Yesus adalah orang 

orang yang rela melayani dan menghamba.

• Melayani dalam prakteknya tidaklah mudah. Melayani mengandung banyak
segi dan resiko…bahkan menuntut banyak pengorbanan. Korban Waktu, 
tenaga, pikiran, perasaan, bahkan korban nyawa seperti Kristus. Tapi UPAH 
KITA BESAR DI SURGA.



KESIMPULAN

• C. Melayani bukan berarti sekedar sibuk disana
dan disini atau sekedar memberi ini dan itu. 
Melayani adalah mengosongkan diri dan 
menempatkan kepentingan diri sendiri dibawah
kepentingan Tuhan dan orang lain.



KESIMPULAN
D. Tuhan Yesus berkata: “Tetapi Aku ada ditengah

tengah kamu sebagai PELAYAN’’

(Lukas 22:7)

“Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk MELAYANI dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi
banyak orang”  (Matius 20: 28)



KESIMPULAN
E. Biarlah kita sebagai pemimpin rohani di Jemaat (Ketua, 
Sekretaris, Bendahara) membuat Yesus menjadi fokus dan 
Model pelayanan kita.

Dan Pelayanan yang kita lakukan di dasari dengan
PENGORBANAN,  seperti Yesus. TRANSPORMASI 
PELAYANAN.

Yaitu: Dengan mengabdi atau menghamba kepada Tuhan dan juga 
kepada orang lain, ATAU memiliki pola hidup yang bukan lagi hidup
untuk diri sendiri melainkan hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain.

Pelayanan kita akan berkenan kepada Tuhan, dan akan membawa
pertumbuhan buat kita dan jemaat yang kita layani, sehingga siap
menyongsong Tuhan datang… Amin




