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2 Kor 3:3-6 
Surat 2 Koristus adalah surat yang menjadi respon 
cepat Paulus kepada jemaat Korintus setelah reaksi 
terhadap surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus adalah 
surat teguran keras Paulus kepada jemaat Korintus. 
Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat rusak, 
tidak karu-karuan, dan bejat luar biasa. Jadi setelah 
surat 1 Korintus dikirim, tidak lama 2 Korintus 
dikirim oleh Paulus. Korintus ada di bagian selatan 
dari provinsi Akhaya, di jazirah (semenanjung) 
Yunani. Teluk jazirah itu besar, terus mengecil, terus 
membesar lagi, menjadi kantong di bawahnya. Titik 
yang paling kecil itulah Korintus. Wilayah ini adalah 
jalan dari Cina menuju Eropa, terdiri dari tiga jalur 
yaitu jalur utara, tengah dan selatan. Dan dari tiga 
jalur yang paling ramai, kaya, dan sukses adalah 
jalur selatan. Mengapa? Karena melewati jalur 
bisnis. Jadi dari Cina menuju Eropa mereka 
melewati pegunungan Himalaya, masuk menuju 
India, jalan menuju ke barat mereka masuk ke 
wilayah Arab, dan berbisnis di sini. Arab adalah 
daerah bisnis yang besar. Dari Arab mereka jalan ke 
timur dan sampai ke Asia kecil, wilayah Turki. Dari 
Asia Kecil mereka pergi ke Roma lalu naik ke Eropa. 
Mereka yang bekerja sebagai awak kapal, pedagang 
yang berdagang di kapal, kalau ingin melarikan diri 
pergi ke kota Korintus. Jadi, kota Korintus dipenuhi 
orang dari Cina, India, Arab, Yunani dan Eropa 
dengan segala macam budaya, bangsa, dan agama. 
Semuanya hedonis, amoral, hubungan seksual 
dengan bebas. Orang di kota Korintus kaya tetapi 
moral rusak dan hancur. Di antara mereka, sebagian 
menjadi Kristen tetapi tingkah laku mereka tidak 
beda, modelnya masih sama. Semangat humanisme 
begitu kuat, lalu hidup berkelompok, saling 
bertengkar, saling menghina. Gereja menjadi 
berantakan karena modelnya semua begitu. Mereka 
begitu sombong dan menunjukkan semua kehebatan 
duniawi. Nafsu mereka sangat liar, apa saja bisa 
dipermasalahkan dan ribut. Makanan untuk berhala 
juga bisa jadi bertengkar. Ini yang membuat Paulus 
marah sekali dan menegur dengan keras. Saudara 

bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi kalau 
setelah makan menjadi batu sandungan, mengapa 
tidak bisa menahan diri untuk hal itu? Doktrin 
kebangkitan pun dipermainkan. Jadi, saudara bisa 
membayangkan dari hal praktis hingga doktrinal, 
semua hancur. Surat 1 Korintus dari depan sampai 
akhir, berisi teguran. Ketika Paulus menulis surat 1 
Korintus, ia sendiri bergumul di hadapan Tuhan. Jika 
surat ini sampai di tangan jemaat, ada dua 
kemungkinan. Pertama, teguran membuat mereka 
ngamuk bukan berterima kasih, lalu jemaat hilang. 
Kemungkinan kedua, teguran keras membuat 
mereka bertobat dan mengaku dosa dan menjadi 
anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Paulus 
mengutus Timotius untuk membawa surat ke 
Korintus, dan ia sendiri menunggu respon balik dari 
surat itu. Kemudian surat itu dibaca dan jemaat 
Korintus bertobat dan Timotius segera kembali ke 
Paulus. Begitu mendengar mereka bertobat, Paulus 
bersyukur luar biasa, segera ia menulis surat 2 
Korintus supaya mereka tidak terlalu diikat oleh 
kesusahan, kesedihan, dan teguran yang menggigit 
luar biasa. Jadi ketika membaca 2 Korintus 3, 
sebelumnya ada kisah yang menjadi dasar surat ini. 
Ketika Paulus melihat mereka bertobat. Maka hal 
pertama yang Paulus ingin katakan, apakah 
pertobatan itu akibat dari kebanggaan diri, akibat 
kepintaran diri, lalu ketika mendapatkan teguran dari 
Paulus menganggap teguran itu logis sehingga 
bertobat? Paulus mengatakan, bukan, tidak begitu. 
Kedua, apakah karena kepiawaian, kehebatan Paulus 
yang menulis isi surat yang begitu hebat? Paulus 
mengatakan tidak. Di dalam Korintus banyak orang 
dan segala macam agama tetapi mereka memikirkan 
bagaimana menjadi orang baik, bagaimana 
disenangi atau diterima oleh orang lain. Paulus 
dengan cepat ingin mengatakan bahwa kekristenan 
tidak berbicara seperti itu. Maka Paulus mengatakan, 
dalam kehidupan manusia, ada dua isu paling utama, 
yaitu manusia itu siapa dan manusia hendak ke 
mana. Ini menjadi pergumulan orang di Korintus, 
yaitu isu tentang identitas. Orang-orang Korintus 
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adalah pekerja keras yang rela pergi, rela keras, rela 
berdagang dengan begitu hebat, baik yang tinggal di 
situ maupun pendatang. Mereka mendapatkan 
berbagai konsep tentang agama yang memberikan 
mereka identitas. Tetapi mereka tidak pernah ketemu 
identitas itu karena mereka hidup di dunia plural. 
Pertanyaan tentang identitas menjadi pertanyaaan 
serius dan orang di Korintus bingung bagaimana 
menentukan “siapa saya”. Mereka tidak tahu hidup 
mau ke mana dan berakhir di mana. Mereka sibuk 
bekerja, berdagang, dan melakukan hal yang bejat. 
Akhirnya mereka lelah (fatigue). Makanlah, besok 
kamu mati, ini adalah gambaran orang epikurian—
tidak usah pusing mikirin hidup, dijalanin aja. Ini isu 
yang paling besar yang mereka alami dan banyak 
jemaat Korintus juga begitu sehingga ketika Paulus 
menegur, mereka bertobat. Paulus mengatakan dunia 
tidak bisa diubah menjadi baik, tetapi kamu bisa 
berubah. Maka hal pertama, Paulus perlu 
menyadarkan dan mengingatkan bahwa kita boleh 
berada di dunia dengan pikiran yang bermacam-
macam, identitas yang bermacam-macam, tetapi 
kamu memiliki identitas yang jelas. Identitasmu itu 
bukan bergantung manusia, bukan identitas yang 
kamu tetapkan, bukan identitas yang aku tetapkan 
tetapi identitas dari Allah, kamu adalah surat Kristus. 
Ini pengertian yang sangat dahsyat kepada orang-
orang Korintus. Kenapa? Karena di situlah jemaat 
Korintus mendapatkan identitas yang paling kuat. Di 
dalam bagian ini Paulus mengatakan apa artinya 
surat Kristus. Kita membaca PB hampir separuh 
isinya surat Paulus kepada ini, surat Yohanes kepada 
ini, surat Petrus kepada ini. Dalam PB banyak surat 
yang berisi apa yang ingin disampaikan si penulis 
surat kepada si penerima surat, berarti surat itu akan 
membawa identitas penulisnya. Kalau surat Paulus 
berarti cirinya adalah ciri Paulus. Ketika orang baca 
suratnya, mereka langsung sadar bahwa ini ditulis 
Paulus. Surat yang ditulis Yohanes akan membawa 
identitas Yohanes. Kamu bukan suratnya Paulus, 
bukan juga suratnya Yohanes, kamu adalah surat 
Kristus. Artinya, kalau kamu betul-betul bertobat, 
ingat kamu membawa identitas Kristus. Menjadi 
orang Kristen berarti tidak ikut dunia, tidak ikut 
budaya, tidak ikut agama karena semua itu 
meributkan bagaimana menjadi seperti yang mereka 
mau. Kalau di zaman sekarang, di tengah dunia 
plural, jangan pernah bermimpi bagaimana caranya 
supaya seluruh Bintaro jadi Kristen. Itu tidak pernah 
ada. Apa lagi bermimpi seluruh dunia jadi Kristen. 
Itu bidat. Alkitab tidak pernah mengatakan seluruh 

dunia akan jadi Kristen. Alkitab mengatakan banyak 
yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bukan semua 
jadi Kristen maka Tuhan Yesus berdoa seperti di 
dalam Yohanes 17. Saudara dan saya adalah surat 
Kristus, orang-orang Kristen adalah surat Kristus. 
Jemaat Korintus adalah surat Kristus, artinya surat 
identitas Kristus muncul dalam kehidupannya. 
Kehadiran kita bukan menjadi pusat orang memuji 
kita, tetapi melihat Kristus di dalam diri kita. Hal 
kedua, surat ini memiliki suatu berita. Surat itu 
dikirim karena ada tujuan sama seperti surat 
sebelumnya (surat 1 Korintus). Ketika Paulus 
menulis 2 Korintus, dikatakan “kamu itu suratnya 
Kristus” berarti surat ini tidak berorientasi untuk 
dirinya sendiri. Paulus menekankan mereka untuk 
tugas besar yaitu menjadikan surat itu dibaca oleh 
semua orang melalui kehidupan mereka. Mereka 
belajar sehingga orang mendapat pengaruh dan 
mendapatkan berita dari orang percaya. Menjadi 
Kristen bukan yang penting aku baik tetapi seberapa 
besar orang lain terpengaruh dan melihat cinta kasih 
Tuhan, lalu ada pertobatan, dan menjadi orang 
Kristen yang sejati. Dari semua opini, banyak yang 
plural, ada banyak tawaran dunia yang tidak 
singular, tetapi hanya satu yang benar yaitu kembali 
kepada Kristus. Saudara seberapa pengertian dan 
berita ini sampai kepada jemaat? Alkitab 
mengatakan bahwa ketika surat ini dikirim lalu 
dibaca oleh semua, orang mengingatnya. Saudara, 
dahulu surat diketik menggunakan mesin ketik, 
kalau salah dihapus pakai tipe-x, sekarang surat 
diketik pakai komputer, kalau salah tinggal tekan 
tombol delete. Paulus mengatakan kamu ditulis di 
dalam loh-loh batu. Zaman itu tidak ada kertas untuk 
menulis maka ditulis di batu dan dipahat satu 
persatu. Artinya begitu dipahat, tidak bisa dirubah; 
kalau dirubah, dibuang maka diganti lagi. Dahulu, 
tidak sembarangan orang menulis. Paulus menulis 
surat melalui sekretarisnya, seorang juru tulis. 
Kenapa perlu ada sekretaris? Tidak bisa orang biasa 
menulis seperti itu. Kalau ada, dikerjain sendiri, 
tulisannya besar-besar dan itu boros. Tapi kalau 
tulisnya kecil, putus-putus, dan bolong melulu. Oleh 
sebab itu, mereka menggunakan sekretaris yang 
disebut emanuensis. Emanuensis menulis dengan 
cepat, rapi, dan bisa menulis dengan huruf yang 
kecil. Mereka memang ahli untuk itu. Paulus 
mengatakan kamu itu “loh” tetapi tidak ditulis 
dengan batu mati tetapi ditulis oleh Roh. Saudara, 
waktu Paulus mau mengatakan, “ingat ya kamu tidak 
ditulis dengan loh-loh batu tetapi loh-loh daging 

dalam hati manusia.” Ditulis bukan dengan tinta, 
bukan diketok tetapi dengan Roh. Ini satu karya yang 
Tuhan berikan kepadamu dan sifatnya permanen. 
Ingat ketika engkau mendapatkan identitas Kristus, 
itu bukan identitas dunia yang bisa diputar, dirubah 
dan diganti, dipindah ke sana dan ke sini. Tidak. 
Kalau kamu terkoneksi dengan Roh Tuhan, kamu 
bisa menjadi surat Kristus, itu mutlak karya Roh 
Kudus. Sekali kita mendapatkan anugerah, itu 
anugerah yang terlalu besar karena Tuhan memahat 
hidup di hati kita. Saudara ini satu indentitas yang 
dahsyat yang tidak dibangun sendiri. Orang dunia 
berusaha membangun identitasnya sendiri, mencari 
identitasnya sendiri dan berusaha memiliki identitas 
sendiri. Identitas orang Kristen dipahat oleh Roh 
Kudus. Ini yang membuat perbedaan total. Pada poin 
kedua ini, Paulus menuliskan bahwa kamu itu anak-
anak Allah, saksi Kristus di tengah dunia ini. Ketika 
ia menulis surat 1 Korintus gemetarnya luar biasa 
dan betapa sukacitanya setelah ia mendengar dari 
Timotius bahwa mereka bertobat (kalau saudara 
membaca pasal 1,2,3). Paulus menekankan di ayat 5, 
Paulus sadar bahwa ia bersandarkan pada confidence 
Allah. Dunia hanya sibuk dengan keyakinan diri lalu 
membangunnya ke atas. Mundur ke Kis 18, ketika ia 
berada di Korintus, dari hari pertama Paulus sudah 
sebal dan marah terhadap jemaat Korintus. Semua 
pelayanan tidak ada kasus, kecuali di Korintus yaitu 
Paulus muntah dan pelayanan seperti tidak ada hasil. 
Ia mengkibaskan debu. Hingga suatu malam dalam 
tidur, Tuhan datang dan berkata, “Paulus jangan 
pergi dari kota ini karena banyak umat-Ku di sini”. 
Saudara, kalau Paulus menggunakan logika dan 
kekuatannya, selesai sudah. Tetapi aku (Paulus) 
tidak pakai kekuatanku, tetapi kepada Allah oleh 
Kristus. Setelah itu, muncullah umat Tuhan yang 
sesungguhnya. Terkadang banyak aspek yang 
menyadarkan kita bahwa dunia ini terlalu besar 
untuk dikerjakan sendiri, sehingga tidak mungkin 
untuk bersandar pada diri. Di tengah dunia seberapa 
kita belajar untuk rendah hati dan hanya 
berkeyakinan pada janji Tuhan. Kalau anda bisa 
menjalankan seperti itu, anda menjadi pembawa 
berita Kristus untuk menjalankan misi Tuhan. Ini 
keyakinan yang sangat besar yang diberikan Tuhan. 
Hal ketiga yang menjadi puncak dari pemberitaan ini 
yaitu kami hanya pelayan-pelayan perjanjian baru 
(ayat 6). Ada keunikan dan kehebatan umat percaya 
sejati. Umat yang menjadi surat Kristus adalah anak-
anak anugerah dari perjanjian lama dan baru. Dalam 
pengertian ini Paulus mau bilang hidup di bawah dan 

dikunci hukum, maka seluruh hidupmu mati. Karena 
hukum pada dirinya bersifat mati. Hukum tidak 
membangun hal positif, semua berbicara tentang 
sangsi. Semua berbicara bagaimana menghukum. 
Kalau bersalah, dihukum. Sampai di perjanjian baru, 
semua pengertian itu tepat. Paulus sadar kita adalah 
anak-anak dan pelayan-pelayan dari perjanjian baru 
yang menghidupkan. Perjanjian lama adalah 
perjanjian yang mematikan. Perjanjian lama berlaku 
untuk siapa saja, perjanjian baru tidak diperlakukan 
untuk siapa saja. Perjanjian baru diikat dalam Roh, 
ini yang menjadi keunikan. Paulus sebelum bertobat, 
dia hidup dalam perjanjian lama. Dia bahkan 
membunuh Stephanus dan pengikut Kristus lainnya. 
Jadi, orang semakin hidup di bawah hukum semakin 
mengumbar kejahatan. Alkitab dengan tegas 
mengatakan kalau kamu memutar hukum, kamu 
hanya memutar kematian. Stephanus dibunuh karena 
Stephanus bersalah? Tidak. Stephanus masuk surga. 
Paulus sadar bahwa ia adalah produk perjanjian 
lama. Ayat 6 menyadarkan bahwa tidak bisa pakai 
hukum yang lama, harus pakai hukum yang baru. 
Kamu bukan pelayan-pelayan perjanjian lama, tetapi 
kamu pelayan-pelayan perjanjian baru. Artinya, 
kamu menjadi pembawa kehidupan di tengah dunia 
yang semakin hari ribut dengan dirinya. Alkitab 
mengatakan tidak ada satu orang yang benar, semua 
bejat. Masih berani menghakimi orang lain maka itu 
kejahatan. Paulus dahulu seperti itu. Mengapa? Dia 
adalah ahli taurat, orang farisi, anggota mahkama 
agama yang kerjanya menghakimi orang. Paulus 
mengatakan di antara semua orang berdosa aku yang 
paling berdosa. Itu kalimat Paulus. Hanya di dalam 
perjanjian baru ia mendengar kalimat dari Tuhan 
Yesus untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. 
Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa 
manusia dan memberikan identitas terbesar sehingga 
kita bisa menjadi surat Kristus, menjadi pelayan 
perjanjian baru. Di tengah dunia, terlalu banyak 
orang susah, orang stres, mereka sangat butuh berita 
dari pelayan-pelayan perjanjian baru yang menjadi 
pengharapan dari perjanjian lama. Setiap kali 
memakan roti dan meminum anggur perjamuan, kita 
diingatkan lagi tentang Tuhan Yesus yang mati 
untuk kita. Kita adalah surat Kristus dan pelayan-
pelayan perjanjian baru, kenapa? Karena kita sudah 
mendapatkan penebusan Tuhan. Ini yang tidak ada 
di Perjanjian Lama. Dan inilah yang Paulus 
beritakan untuk orang Korintus tetapi juga untuk kita 
hari ini.   
(ringkasan ini belum diperiksa oleh pengkotbah-ES)  


