
KERJASAMA DALAM MELAYANI 
 

I.  Pembacaan Teks :  I Korintus 12:1-11 
 
II  Perhatian:  “Abdi” negara, abdi = melayani, 
“abdi” = saya 
 
III Keperluan:  melayani, setiap orang, jg pemuda 
di grj, klg, masy.  Egois (Dilayani) x Melayani.  
Ilustrasi saling melayani dg klg/grj yg Egois.  
 
IV  Transisi: Apa itu melayani ?, bgmn kita 
melayani ?, Seberapa perlunya kerjasama dlm 
melayani ? 
 
V   Kepuasan:   
 
5.1 Penjelasan/Uraian rohani 
 
A. Anak terang harus tahu apa itu melayani. 
   
- Melayani = memberi diri dan kepunyaan mu utk 
dipakai oleh Tuhan. 
- Prioritas hidup. 
- Melayani terlihat x tdk terlihat 
- Tuhan yg melihat, sifat kedagingan ingin tampil. 
- Saat kita diselamatkan = RK ada pda kita > + 
karunia2.   
- Setiap kita pasti punya karunia, min 
potensi/talenta alamiah yg dikuduskan 
- Tujuan karunia adalah utk melayani satu sama 
lain. 
 
B.  Pelayanan harus dikerjakan dengan keuletan 
- Kolose 1:29 Paulus kuusahakan, 
kepergumulkan, dg segala tenaga 
- Pelayanan adalah perkejaan yg tidak sia-sia I 
Kor 15:58. kesk pribadi 
- Pelayanan digerakkan oleh ucapan syukur, kisah 
10 orang penyakit kusta 
- Pelayanan adalah sukarela tanpa pamrih, 
pengorbanan min waktu 
 
C.  Pentingnya kerjasama/organisasi 
- org hanya alat bukan tujuan 
 

 
- org P3MI perlu menjadi org yg solid dan ada 
rasa memiliki org. 
-  org perlu kerjasama cerita Alkitab upaya orang 
utk mengangkat orang sakit lumpuh melalui atap 
rumah agar sampai di kaki Yesus 
 
Syarat kerjasama: 
a. Satu tujuan: melayani Allah bukan manusia 
I Kor 12:  1 Roh, 1 Tuhan, 1 Allah 
b.  Pembagian tugas yg jelas, ilustrasi permainan 
bola, ilus binatang Natal 
c. komunikasi, rapat yg sigkat dan sistematis, kom 
antara ketua dan anggauta, persiapan rapat 
 
5.2 Gambaran ttg uraian rohani 
- perhatikan semut dlm bekerjasama,  
- gambaran P3MI skg, umur, karya2 apa, “sedikit 
tapi bermanfaat” 
 
5.3 Penegasan/ ajakan yg membangkitkan emosi 
- karunia itu berasal dari RK, apa yg sudah Anda 
berikan padaNya ? 
- pelayanan apa yg  sudah Anda berikan ?   
- Relakah sdr bekerja tanpa pamrih ? 
- kesaksian pribadi 
 
5.4 Penerapan 
- Pemuda/i wajib melayani dan aktif. 
- Lihat ada banyak pekerjaan plynan, tuaian 
banyak pekerja sedikit, pendekatan kpd non aktif 
- periksa diri dan apa karunia kita 
- terjunlah dlm pelayanan, coba & alami dulu, 
bertindaklah dulu 
- jgn katakan tidak punya karunia 
- ilustrasi seorang anak bungsu yg melayani 
ortunya sementara kakak2 nya pergi merantau. 
- Jgn dilemahkan karunia mu.  Ibarat otot yg perlu 
terus dilatih. 
- berhenti ketika minggu P3MI?  
-  pelayanan dg visi yg jelas. 
 
5.5  Visualisasi & action plan 
Bangunlah pemudi pemuda gereja, karena masa 
depan gereja dan bangsa ada di tanganmu, apa yg 
akan kau kerjakan 5 th, 10 th, 20 th dari sekarang? 



 
 
 
Kotbah di Pos PI Natar, 18 Oktober 2009 Minggu 
P3MI 
 
 
Doa Pembukaan:   
 
Ya Tuhan kami mau membuka telinga untuk 
mendengar firman, agar kami dapat memahami 
firman dengan mudah sehingga kami memperoleh 
sesuatu yang baru dan menyegarkan jiwa spirit 
kami.   
 
Pakai hambamu dalam menyampaikan firman 
agar dapat berbicara dengan jelas, sederhana dan 
sistematis, agar kami sam-sama diberkati.    
 
Secara khusus kami berdoa, bagi setiap pemuda 
pemudi di pos PI Natar yg sedang bersukacita 
karena hari ini adalah hari yang istimewa bagi 
mereka, biarlah firman yang akan mereka dengar 
akan menguatkan iman  mereka dalam pelayanan 
di P3MI. 
 
Terpujilah Engkau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doa Penutup 
 
Tuhan Allah, kami bersyukur telah mendengar 
dan memahami firman.  Kami menyadari kalau 
ada banyak hal yg belum kami lakukan selaku 
pribadi dan organisasi P3MI yg sesuai dengan 
kebenaran firman Mu.  Namun, kami belajar 
bahwa sesungguhnya ada banyak pekerjaan 
pelayanan yg dapat kami kerjakan sesuai dengan 
karunia dan talenta yg ada pada kami.  Tolong 
kami ya Roh Kudus agar kami sebagai pemuda/i 
gereja, dapat memaksimalkan karunia yg ada pada 
kami, menyalurkan karunia dan talenta kami dan 
kami bekerja keras, bertekun bahkan rela 
berkorban waktu, pikiran maupun tenaga kami, 
bahkan mungkin uang jajan kami. Demi untuk 
kemuliaan Tuhan. 
 
Ya Tuhan Yesus,  berkatilah organisasi P3MI 
kami, mulai dari pembina, ketua, pengurus inti, 
bahkan sampai ke setiap seksi kegiatan, agar 
melalui P3MI, ada banyak karya dan kreativitas 
yang kami hasilkan.  Walaupun kami mempunyai 
banyak keterbatasan dari sarana prasarana, namun 
itu tidak akan menyurutkan semangat kami dalam 
melayani pekerjaan Tuhan.   
 
Ya Roh Kudus, ubahlah kami secara bertahap 
untuk lebih menyukai melayani daripada dilayani, 
melayani dengan tulus dan bukan terpaksa.  
Ingatkan kami untuk saling merendahkan hati 
agar kami dapat bekerjasama dalam pelayanan.  
Sehingga, nama Tuhan dipermuliakan di dalam 
dan melalui P3MI. 
 
Amin 


