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ABSTRAK 

Tesis ini membahas studi teologi eksposisi dari surat l Korintus 311-9,  dimana dalam ayat 

di atas memuat nasihat dan pengajaran yang merupakan jawaban dan solusi konflik bagi gereja 

Korintus.  

Mencermati keadaan gereja-gereja dewasa ini yang di dalamnya sering terjadi konflik, 

dan ketika dicermati lebih lanjut mengenai dampak dari sebuah konflik yang kebanyakan 

begitu destruktif dan tidak sedikit sebuah gereja dibawa pada kemunduran pelayanan yang 

ada. Hal ini dikarenakan pengelolaan konflik yang diusahakan tidak dilakukan secara 

sistematis sehingga penanganannya cenderung lamban atau malah tidak berfaedah sama sekali, 

sehingga konflik terus berlarut-larut dan menjadi seperti sebuah penyakit yang kronis.  

Oleh alasan-alasan di atas maka perlu untuk mengaplikasikan sebuah metode 

pengelolaan konflik yang baik dan alkitabiah. Alkitabiah, karena dalam aplikasi manajemen ini, 

Alkitab dijadikan sebagai acuan pokok dalam penyelesain konflik.  

Tesis ini bertujuan agar para pemimpin rohani dan jemaat dalam sebuah gereja lokal 

memahami pentingnya sebuah pengelolaan konflik yang baik dalam gereja. Karena tanpa 

pengelolaan yang baik konflik akan sangat destruktif. Selain itu, juga mengajak pemimpin dan 

jemaat untuk mempersiapkan diri menghadapi jika teljadi konflik dalam gereja.  

Tesis ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam penanganan konflik gcreja 

lokal. Sehingga pelayanan gereja akan Iebih maju kedepannya. Tesis ini disusun dalam lima 

bab, pokok-pokok pembahasannya adalah bagaimana menganalisis sebuah konflik dan 

bagaimana sistematika pengelolaan konflik yang baik dalam gereja lokal. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan teknik deskriptif sccara komparatif. 

Untuk menarik kcsimpulan dalam T csis ini pcnulis menngunakan metode induktif.  
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PENDAHULUAN 



 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara berturut-turut : Latar belakang masalah, definisi 

judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, Hipotesis, ruang lingkup 

penulisan, metode dan prosedur penulisan, dan sistematika penulisan.  

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

KonfIik dalam gereja telah mewarnai perjalanan pelayanan gereja sejak zaman gereja 

mula-mula hingga gereja masa kini, bukan hanya merusak, tapi juga menghancurkan. Adanya 

perpecahan didalam gereja serta bentuk-bentuk penyimpangan rohani akibat dosa yang 

disebabkan oleh kurangnya pcnghayatan terhadap kebenaran injil yang sudah diberitakan 

melalui pengajaran para Rasul diyakini berpengaruh besar kepada jemaat yang kemudian 

menjadi benih dari konflik di dalam gereja.  

Penanganan yang serius terhadap konflik perlu dilakukan agar permasalahan yang 

terjadi dapat tertangani dengan baik, tuntas, dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan 

gereja. Pada kenyataannya tidak sedikit konflik-konflik yang terjadi dalam gereja tidak dapat 

terselesaikan dengan baik sesuai dengan norma-norma kristiani. Padahal Alkitab yang adalah 

Firman Tuhan merupakan sumber dan jawaban dari semua solusi konflik, masalahnya adalah 

seberapa luas wawasan seorang Hamba Tuhan dan kerinduannya untuk menyelesaikan konflik 

berpengaruh langsung terhadap hal ini, dengan menggunakan Alkitab sebagai sumber utama 

dan disertai dengan studi yang komprehcnsif dan fokus dalam mencari jawaban dan solusi 

konflik yang sedang terjadi,, Studi yang mendalam terhadap Alkitab dapat melahirkan 

beragam metode untuk mencegah dan mengatasi sebuah konflik.  

Sebuah konflik yang terjadi tidak dalam sebuah gereja tidaklah secara serta merta 

dianggap atau mendapat penilaiaan yang negatif karena sebuah konflik dapat memberikan 

sebuah dampak yang baik bagi sebuah gereja, hal ini terletak pada bagaimana penanganan 

konflik tersebut, siapa pengelola konflik, dan konsep apa yang dipakai dalam pengelolaan 

sebuah konflik. Menurut Winardi,  

“Setiap konflik yang ada dalam kehidupan apabila dikelola dengan baik, maka akan 

sangat bermanfaat dalam hal memajukan kreativitas dan inovasi, meskipun konflik 

memiliki sisi konstruktif dan sisi destruktif. Pengelolaan konflik bertujuan untuk 

mengembangkan dan memberikan serangkaian pendekatan, alternatif untuk membatasi 

dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan prilaku yang positif dari 

pihak-pihak yang bertikai atau terlibat.”1 
 

Gereja Korintus tidak sekadar mengalami banyak masalah, namun juga bagi Paulus 

merepotkan dirinya, seperti halnya menangani bayi-bayi yang baru lahir.  

“Gereja di Korintus merupakan suatu masalah yang merepotkan dirinya karena 

ketidakstabilannya, karena sebagian besar dari anggota jemaat adalah bukan orang 

                                                             
1Winardi, Manajemen Konflik : Konflik Perubahan Dan ngembangan, (Bandung: CV. 

Mandarmaju, l994), hlm. 2  



Yahudi yang belum pernah dididik dalam kitab suci Perjanjian Lama, dan latar belakang 

religius serta moralnya sangat bertolak belakang dengan norma-norma kristiani, banyak 

hal yang harus diajarkan kepada mereka sebelum mencapai kedewasaan rohani.”2  
 

Demikian halnya konflik yang ada di GPdI Bethlehem Solid Kemayoran, jemaat yang 

terlibat konflik sebagian besar merupakan petobat-petobat baru dengan segala karakter dan 

latar belakang mereka, yang dikategorikan sebagai bayi-bayi rohani, umumnya dalam kurun 

waktu satu sampai dua tahun seharusnya sudah harus menunjukkan sebuah kemajuan, 

pertumbuhan dan kedewasaan rohani, namun pada kenyataannya melihat dari konflik yang 

sama yang terjadi di gereja, mengindikasikan ketidakbertumbuhan rohani mereka.  

Dalam jemaat korintus, Paulus telah menemukan dan menangani konflik dalam jemaat (1 

Kor. 3 : l 9). Penanganan ini bukan hanya menyelesaikan konflik dengan baik, tetapi melahirkan 

suatu pendekatan solusi konflik yang Alkitabiah.  

Berdasarkan akan hal hal inilah maka Tesis dengan judul “Studi Teologi Eksposisi l 

Korintus 3 : l 9 Bagi Suatu Implementasi Penyelesaian Konflik dalam Jemaat GPdI Bethlehem 

SOLID Kcmayoran“ dituliskan.  

 

 

                                                             
2Merrill C. Tcnncy, Survey Perjanjian Baru, (Malang: Gandum Mas, 2006), hlm. 365   


