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Seekor kupu-kupu yang indah 

dan dikagumi oleh banyak orang ha-

rus mengalami metaforfosis terlebih 

da-hulu dari ulat, kemudian berubah 

menjadi kepompong hingga menjadi 

kupu-kupu yang dapat terbang. Ten-

tunya ada suatu proses didalamnya 

untuk mencapai pada suatu tujuan 

yang    indah. Meskipun harus me-

rasakan sakit dan tidak bisa bebas saat 

menjadi kepompong, namun pada 

akhirnya menghasilkan kupu-kupu 

yang indah. 

Menjadi seorang hamba Tuhan 

yang hidup dalam kehendak Tuhan 

juga tidak bisa dilakukan secara instan 

melainkan membutuhkan suatu proses 

yang mana didalam proses tersebut 

banyak menghadapi masa-masa sukar, 

namun dengan pertolongan Tuhan 

akan memberikan hasil akhir yang  

indah.  

[GJPK] 
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enjadi seorang 

hamba Tuhan, bu-

kanlah sesuatu yang biasa-

biasa saja. Tidak terjadi se-

cara instan atau dalam seke-

jap mata. Tentu ada berbagai 

proses yang di hadapi sese-

orang ketika akhirnya me-

nyandang predikat sebagai 

hamba Tuhan. 

Kata Proses yang me-

miliki arti runtutan peruba-

han (peristiwa) dalam per-

kembangan sesuatu menurut 

KBBI berarti bahwa ada ber-

bagai peristiwa yang di lalui 

seseorang yang merupakan 

sebuah perkembangan. Da-

lam menjadi seorang hamba  

Tuhan juga ada proses yang 

harus di lalui. 

Kata Ibrani dari kata 

`eyed’, 'budak, hamba, pe-

layan'. Artinya menurut G.A. 

Smith, seseorang bekerja un-

tuk keperluan orang lain, un-

tuk melaksanakan tugas ke-

hendak orang lain. 

Di dalam Perjanjian 

Lama, kita menemui orang-

tua yang menyerahkan anak-

nya kepada Tuhan untuk 

dipakai Tuhan seperti Abra-

ham. Abraham yang mere-

lakan anaknya untuk di kor-

bankan kepada Tuhan, Samu-

el yang di serahkan oleh 

Hana, Ibunya, ke rumah      

Tuhan untuk menjadi pe-

M 

“ B E  A  S E R V A N T  O F  G O D ”  

 

 

....Bersambung ke hal. 2 
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layan di sana ataupun Simson 

yang di nazarkan sejak lahir 

oleh orangtuanya. Dari peri-

stiwa yang terjadi di dalam 

kandungan, ataupun saat  la-

hir,  menuju  masa   kanak-

kanak ini, para tokoh dalam 

Perjanjian Lama ini ber-

proses untuk di pakai  Tuhan 

dalam rencanaNya. 

Di Perjanjian Baru, 

konsep menjadi hamba       

Tuhan masih dapat kita saks-

ikan di nyatakan oleh ber-

bagai tokoh Perjanjian  Baru 

seperti Maria, Simeon, juga di 

akui oleh para penulis  seper-

ti Rasul Paulus, Yakobus, Pe-

trus, Yudas (saudara Yesus), 

Rasul Yohanes dan bahkan 

sebutan hamba melekat pada 

Yesus sendiri.  

Di masa sekarang ini 

panggilan menjadi hamba  

Tuhan jelas terlihat di kala-

ngan sekolah Alkitab maupun 

sekolah Teologi yang ber-

tujuan menghasilkan hamba-

hamba Tuhan yang secara 

spesifik memiliki kecakapan 

dan memperoleh pembeka-

lan ilmu teologi dan berbagai 

keterampilan  untuk  melaya-

ni. 

Apakah terbatas pada 

kalangan itu saja? Tentu ti-

dak. Di gereja kita akan me-

nemui berbagai hamba       

Tuhan yang melayani pe-ker-

jaan Tuhan di gereja dalam 

berbagai bidang pelayanan. 

Termasuk juga melayani pe-

Sambungan dari  hal.1... 
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kerjaan Tuhan di luar  gereja, 

sebagai contoh pelayanan 

kunjungan jemaat atau be-

zuk, pelayanan penjangkauan 

jiwa atau kegiatan misi dan 

lainnya. 

Kesamaan dari ber-

bagai tokoh dan dalam peris-

tiwa di sepanjang Perjanjian 

Lama sampai ke Perjanjian 

Baru dari Alkitab adalah 

hamba Tuhan merupakan 

orang yang menerima pang-

gilan Allah. Panggilan Allah 

menjadi titik awal bermula-

nya pelayanan seseorang. 

Kita akan berfokus pada se-

orang pribadi yang bernama 

Maria, yang tertulis di dalam 

Luk. 2. Tentu sosok ini bu-

kanlah seorang yang asing 

atau jarang kita dengar, te-

tapi seringkali muncul dalam  

Drama Natal, khotbah Natal 

ataupun khotbah dalam Iba-

dah Kaum Wanita. Dialah pe-

rempuan yang mendapat ke-

percayaan Allah yang isti-

mewa untuk mewujudkan 

rencana keselamatan Allah 

bagi dunia. 

 

Menjadi Hamba Tuhan Be-

rawal dari Menerima Pang-

gilan.  

Panggilan Allah yang 

menjadi awal mula Maria  

masuk dalam rencana Allah 

pertama kali di terimanya 

saat malaikat Gabriel masuk 

ke rumahnya di kota Nazaret, 

Gallilea. Dituliskan Lukas   

3# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.2... 
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pada pasal yang pertama   

bahwa Allah menyuruh Ga-

briel untuk mendatangi Ma-

ria, berarti inisiatif panggilan 

itu datang dari Allah  sendiri. 

Walter L. Liefeld me-

nuliskan bahwa kemuncu-lan 

malaikat menyatakan bahwa 

Allah bertindak dengan kepu-

tusanNya dalam sejarah 

umatNya agar mencapai ke-

selamatan umat manusia. Po-

la yang sama di gunakan     

Allah saat memberitahukan 

tentang kelahiran Yohanes 

Pembaptis kepada Zacharia, 

demikian terjadi  pada Maria 

yang bertemu dengan malai-

kat Tuhan dalam pemberi-

taan kelahiran Yesus. Pola 

pemberitahuan  tentang  ke-

lahiran dari pribadi yang luar 

biasa di nyatakan melalui  

makhluk surgawi, yaitu ma-

laikat Gabriel yang di tugas-

kan oleh Allah datang kepada 

Maria. Keberadaan Maria 

yang adalah seorang pera-

wan yang usianya sangat mu-

da merupakan kondisi yang 

secara manusia sulit di teri-

ma untuk menjadi wanita 

yang mengandung dan ke-

mudian melahirkan Yesus, 

Sang Anak Allah.  

Kata perawan berarti 

seorang yang belum pernah 

melakukan hubungan sek-

sual. Bila hal ini di pikirkan 

secara logis, maka tidak 

mungkin bagi seorang yang 

tidak melakukan hubungan 

4# Fidelitas Edisi November 2022 
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seksual untuk dapat mengan-

dung, namun hal ini terjadi 

pada Maria. Dan perhatikan-

lah sikap Maria yang percaya 

pada apa yang di nyatakan 

Tuhan untuknya secara pri-

badi. Maria tidak egois me-

mikirkan kondisinya secara 

pribadi dengan segala keter-

batasan, tetapi kepercayaan 

Maria pada Allah melebihi 

segala kendala yang   mung-

kin menghalanginya untuk 

melakukan   kehendak   Allah. 

Dalam nerima pang-

gilan Tuhan secara pribadi 

untuk kita menjadi hamba-

Nya, tentu terjadi pergolakan 

dalam diri kita secara pri-

badi. Berbagai pemikiran da-

pat menjadi  pertimbangan 

untuk kita menerima, me-

nunda atau menolak pang-

gilan tersebut. Apalagi bila 

kondisi yang kita miliki tidak 

ideal, tidak memenuhi syarat 

untuk menerima panggilan 

Tuhan itu, maka akan makin 

memberatkan untuk meneri-

ma-Nya. Tetapi Maria dalam 

meresponi kelahiran anak 

serupa  dengan respon Za-

kharia, ayah Yohanes Pem-

baptis,  yaitu menaikkan nya-

nyian pujian. Bagi Zakharia 

hadirnya seorang anak meru-

pakan penghapus aib, da-

tangnya mujizat yang besar 

bagi keluarganya.  Meski  ba-

gi Maria hadirnya seorang 

anak dalam masa pertu-

nangannya dapat berpotensi 

5# Fidelitas Edisi November 2022 
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menjadi aib tetapi Maria juga 

menaikkan nyanyian pujian 

(Luk. 2:46-55) mengungkap-

kan rasa sukacitanya. Maria 

lebih berfokus kepada per-

wujudan rencana keselama-

tan Allah bagi umat manusia, 

yang memakai kehidupan 

Maria secara spesifik untuk 

mengandung bayi yang akan 

menjadi JuruSelamat. Kesela-

matan yang dituliskan di da-

lam Injil Lukas ini di pre-

sentasikan dengan menonjol-

kan aspek penting, bahwa ke-

datangan Kerajaan akan 

membalikkan status dunia. 

Namun yang di nya-

takan oleh Lukas akhirnya 

terkait dengan rohani, bukan 

tentang hal sosial, ekonomi 

ataupun status. Inilah yang 

membuat jiwa Maria memu-

liakan Tuhan melakukan per-

buatan besar, Ia berkuasa, 

penuh rahmat dalam janjiNya 

menghadirkan Juru-Selamat 

bagi umat-Nya. Seberapa 

banyak kita mendengar ke-

saksian seorang yang tidak 

langsung percaya dirinya di 

panggil Tuhan untuk menjadi 

hambaNya. Setelah meng-

alami beberapa peristiwa, se-

telah mendapatkan teguran 

Firman Tuhan kesekian kali-

nya baru panggilan Tuhan itu 

diperhatikan. Namun hal se-

perti ini tidak kita temui     

pada  Maria    yang   meski-

pun terkejut dan bertanya  

dalam hati di awal, kemu-

6# Fidelitas Edisi November 2022 
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dian mengutarakan perta-

nyaannya kepada  malaikat, 

dan setelah menerima pem-

beritahuan dari malaikat ten-

tang rencana apa yang Allah 

inginkan terjadi dalam hidup-

nya, Maria seketika mene-

rima kebenaran yang di sam-

paikan dan ia menempatkan 

dirinya sebagai hamba Tuhan 

yang siap menerima kehen-

dak Tuhan terjadi dalam 

hidupnya   (Luk. 1:29, 34, 

38). 

 

Menjadi Hamba Tuhan Ber-

arti Menjalani Konsekuen-

si. 

Perkiraan usia Maria 

pada saat itu adalah di awal 

usia belasan, sebab kebiasaan 

saat itu bagi seorang bertu-

nangan adalah setelah masa 

pubertas. Meski hubungan 

pertunangan yang di jalani 

Maria dan Yusuf mengikat 

secara sah, namun mereka 

tidak di izinkan berhubungan 

seksual sampai mereka meni-

kah dan hanya perceraian 

atau kematian yang dapat 

membatalkan pertunangan. 

Apa saja konsekuensi yang 

harus Maria jalani dalam 

menjadi seorang hamba     

Tuhan? kita akan melihat 

lebih   lanjut,   yaitu: 

 Konsekuensi secara 

Fisik atau jasmani 

Maria bukanlah se-

orang wanita dewasa yang 

telah memasuki pernikahan 

7# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.6... 
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sehingga fisiknya siap untuk 

mengandung seorang bayi 

yang akan menjadi keturu-

nannya. Ia baru saja mema-

suki dunia remaja yang di 

tandai dengan di mulainya 

masa pubertas.   

Maria secara pribadi 

masih harus bergumul de-

ngan perubahan fisiknya di 

awal masa remaja, namun 

harus di tambah dengan pe-

rubahan fisik   yang  drastis  

dan  sama  sekali di luar per-

kiraan yaitu menjadi wanita 

yang me-ngandung seorang 

bayi. Maria harus memikir-

kan bayi dalam kandungann-

ya, bukan hanya memusing-

kan dirinya sendiri. Terlebih 

saat melahirkan telah tiba 

bagi Maria, maka ia bersama 

Yusuf mendapati bahwa tidak 

ada tempat atau ruangan bagi 

Yusuf dan  Maria.  

Derita sakit bersalin 

seorang wanita tentu tidak 

tertahankan di tengah-tengah 

usaha Maria dan Yusuf men-

cari tempat untuk mereka 

dapat singgah dan berma-

lam. Dalam waktu perkiraan 

melahirkan yang sudah men-

dekat bagi Maria, Ia harus 

menempuh perjalanan yang 

cukup jauh ke tempat asal 

Yusuf agar dapat di lakukan 

cacah jiwa yang di perinta-

hkan saat itu. 

Tidak adanya tempat 

bagi orangtua Yesus dalam 

rumah persinggahan menjadi 

8# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.7... 
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simbol dari apa yang akan 

terjadi dengan Yesus yang 

tidak diterima. Tempat yang 

tersedia bagi Yesus hanyalah 

salib. Meski Yesus berusaha 

masuk dalam hati manusia 

yang sibuk dan penuh sesak, 

tidak ada tempat yang di 

temukannya, namun Ia tetap 

mencari walaupun berlang-

sung penolakan terhadap-

Nya. 

Bagi seorang yang ter-

panggil menjadi hamba       

Tuhan dapat berasal dari 

berbagai lapisan masyara-

kat. Baik itu dari kalangan 

tidak mampu, menengah ke 

bawah, menengah ke atas 

ataupun dari kalangan yang 

serba berkecukupan. Namun 

kehi-dupan hamba Tuhan 

identik dengan kesederha-

naan, hidup berada pada apa 

yang ada, bukan menguta-

makan penampilan fisik atau 

kebutuhan jasmani, tetapi 

lebih mengutamakan kepen-

tingan bersama atau orang 

lain dan adanya karakter 

Kristus lebih  dari   kepen-

tingan   diri. 

 Konsekuensi secara 

psikologis 

Apa yang terjadi dalam 

kehidupan Maria yang me-

ngandung oleh Roh Kudus, di 

pandangan masyarakat um-

um merupakan hal yang ti-

dak dapat diterima. Tentu di 

dalam diri Maria sendiri juga 

jiwanya terganggu oleh ke-

9# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.8... 
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adaan yang harus diterima 

sebagai seorang perawan, na-

mun menerima kabar dari 

malaikat bahwa dia akan me-

ngandung seorang bayi.  

Dapat kita baca di   

Luk. 1 ayat yang ke 28-29, 

respon Maria menanggapi sa-

lam yang disampaikan malai-

kat yang mendatanginya ada-

lah terkejut dan bertanya   

dalam hatinya. Liefeld me-

nuliskan bahwa Salam dari 

malaikat itu membuat Maria 

greatly troubled - merasakan 

kegelisahan yang berat - san-

gat resah. Ini sebabnya Maria 

mempertanyakan dalam hati-

nya apakah benar Allah 

memperkenan dirinya, 

apakah be-nar malaikat yang 

datang dan memberi salam  

padanya.  

Barclay menuliskan 

bahwa penyerahan diri yang 

dilakukan Maria merupakan 

sesuatu yang sangat indah, 

bahwa apapun yang di ka-

takan Allah, saya menerima-

nya, di sini terlihat jelas     

Maria belajar untuk tidak 

berdoa seperti orang duniawi 

lazimnya meminta Tuhan 

merubah kehendakNya tetapi 

begitu agungnya doa Maria 

menyatakan kehendakMu ja-

dilah! 

Inilah kunci ketenang-

an Maria yang berserah pada 

kehendak Allah agar terjadi 

dalam hidupnya. Kita perlu 

melihat ke dalam kehidupan 

10# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.9... 
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kita masing-masing, mam-

pukah kita tetap memiliki 

damai sejahtera dalam men-

jalani proses kehidupan se-

bagai hamba Tuhan, meski 

harus melalui keresahan, ke-

gelisahan dan kekuatiran 

akan banyak hal yang tidak 

kita pegang kendalinya di 

tangan kita. 

 Konsekuensi secara 

sosial 

Dalam menghadapi re-

aksi masyarakat yang menge-

tahui kondisi Maria yang ada-

lah seorang perawan, namun 

mengandung sebelum meni-

kah dengan Yusuf tentu ada-

lah sebuah aib bagi masyara-

kat saat itu. Fakta bahwa Ma-

ria telah di tunangkan kepa-

da Yusuf justru akan mem-

beri beban tersendiri bagi 

Maria karena  tunangannya 

bisa  sa-ja berpikir bahwa 

Maria se-lingkuh sampai 

hamil sehingga besar 

kemungkinan pertunangan 

akan di batalkan dan Maria di 

tinggalkan oleh Yusuf. 

Tunangan Maria ini  bereaksi 

saat mengetahui be-rita Ma-

ria mengandung, yaitu  untuk  

menceraikannya diam-diam 

(Mat. 1:18-19). 

Yusuf kemungkinan 

menggunakan perintah Kai-

sar saat itu untuk setiap 

orang kembali ke tempat 

asalnya dalam rangka me-

lakukan sensus untuk me-

mindahkan Maria dari ke-

11# Fidelitas Edisi November 2022 

Sambungan dari  hal.10... 
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mungkinan menjadi bahan 

perbincangan atau gosip  dan 

dari tekanan atau stres emo-

sional yang terjadi di kam-

pung tempat tinggal mereka. 

Apakah kita masih 

memikirkan tanggapan orang 

sekitar bila kita  memutus-

kan untuk menyerahkan diri   

menjadi seorang hamba     

Tuhan? Mungkin kita melihat 

sekitar kita dan berpikir bah-

wa masih banyak profesi   

lain yang lebih baik dari      

pada menjadi hamba Tuhan. 

Atau kita merasa bahwa 

orang-orang lain menjadi 

sukses karena mereka tidak 

menjadi hamba  Tuhan. Yang 

mana yang lebih berpe-

ngaruh bagi Anda? Respon 

dari masyarakat di sekeliling 

Anda kah? Atau adanya pres 

pressure dari rekan-rekan 

sejawat Anda yang menim-

bulkan keraguan atas kepu-

tusan untuk menjadi hamba 

Tuhan? Maria memberikan 

contoh nyata bahwa ia me-

nang atas respon dari ling-

kungan sekitarnya 

 

Menjadi Hamba Tuhan 

Mendapat Jaminan 

Penyertaan Allah 

Bila kita memper-

hatikan kehidupan Maria 

yang adalah seorang pera-

wan dalam usia belasan, na-

mun harus menerima kabar 

dari malaikat bahwa ia harus 

mengandung seorang bayi, 

12# Fidelitas Edisi November  2022 

Sambungan dari  hal.11... 
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melahirkan dan membesar-

kannya, dan masih harus 

mengikuti perjalanan hidup 

Sang Mesias bahkan sampai 

di kayu salib. Tidak mudah 

bagi Maria sebagai seorang 

wanita yang di awal masa 

remajanya harus ber-gumul 

untuk menerima kabar ilahi 

dari malaikat, menghadapi 

kemungkinan pembatalan 

pertunangannya dengan Yu-

suf dan proses kelahiran ya-

ng sangat kontras dengan 

harapan masyarakat akan 

hadirnya Mesias, Sang Juru-

selamat. Saat Yesus beranjak 

dewasa, Maria bersama Yusuf 

tetap harus menyadari bah-

wa putera mereka sebenar-

nya adalah Anak Allah yang 

harus melakukan ke-hendak 

Bapa-Nya, bahkan sampai 

mati di kayu salib demi me-

nebus dosa umat manusia. 

Namun tidak se-kalipun Allah 

meninggalkan Maria seorang 

diri, tetapi nyata penyertaan 

Allah dalam setiap fase yang 

harus dilaluinya dalam per-

wujudan rencana keselama-

tan Allah ini. 

Fakta nyata penyer-

taan Allah dalam fase ke-

hidupan Maria: 

1. Allah menyuruh malai-

katNya untuk datang pa-

da Maria dan memberi-

takan kelahiran bayi    

Yesus yang akan  men-

jadi Juruselamat dunia 

melalui Maria (Luk.1:26-

13# Fidelitas Edisi November  2022 
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33). 

2. Allah mengutus malai-

katNya dalam mimpi 

Yusuf, tunangan Maria, 

agar ia tidak takut meng-

ambil Maria sebagai is-

terinya, sebab anak yang 

di dalam kandungannya 

adalah dari Roh Kudus, 

yang akan menyelamat-

kan umat-Nya dari dosa 

dan menggenapi Firman 

Tuhan ”Sesungguhnya, 

anak dara itu akan me-

ngandung dan melahir-

kan seorang anak laki-

laki, dan mereka akan 

menamakan Dia Ima-

nuel” – yang berarti: Al-

lah menyertai kita (Mat. 

1:18-23). 

3. Allah memerintahkan ba-

la tentara sorga memuji-

Nya mengiringi malaikat 

yang menghampiri para 

gembala di padang yang 

menjaga kawanan ternak 

untuk mereka men-

dengarkan bahwa Kritus, 

Juru Selamat telah lahir 

di kota Daud (Luk. 2:8-

20). Bahkan para Gem-

bala ini bukanlah orang-

orang yang biasa, tetapi 

yang sangat khusus men-

jaga domba-domba Bait 

Suci, Allah mengatur agar 

saat itu merekalah yang 

melihat Anak Domba    

Allah, yang menghapus-

kan dosa dunia.  

4. Ketika Yesus tertinggal di 

14# Fidelitas Edisi November  2022 
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Bait Allah, di situlah Ia 

menemukan ke unikan 

hubunganNya dengan Al-

lah, namun betapa lemah 

lembut meski dengan 

ketegasan Yesus meng-

ambil sebutan bapa dari 

Yusuf dan mengenakan-

nya pada Allah. Maria 

yang menyaksikan hal ini 

melihat bahwa pene-

muan Yesus itu tidak 

membuatNya sombong, 

karena Ia tetap bersedia 

pulang dan taat pada 

Yusuf dan Maria. 

5. Yesus saat disalibkan ma-

sih memperdulikan Ibu-

Nya yang dikasihiNya 

dengan menyerahkan ke-

pada murid yang di ka-

sihiNya yaitu Yohanes 

untuk memperhatikan 

keadaan Maria (Yohanes 

19:25-27). Di tengah per-

istiwa yang dahsyat yang 

sedang menimpa Yesus, 

Ia masih memperhatikan 

ibuNya yang tentu sangat 

bersedih dan di penuhi 

perasaan mencekam. Be-

las kasihan dan kemanu-

siaan Yesus terpancar di 

saat Ia mempercayakan 

Maria kepada murid yang 

dipercayaiNya  

 

Dari fakta-fakta di atas 

kita dapat melihat bukti  

nyata penyertaan Allah yang 

tidak pernah sedetikpun 

membiarkan Maria sendiri 

Sambungan dari  hal.14... 

 

....Bersambung ke hal. 16 
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dalam prosesnya menjadi 

hamba Tuhan, menerima ke-

hendak Allah terjadi atas 

dirinya. Dengan kerendahan 

hatiNya, Maria dapat di pakai 

dalam rencana Allah menye-

lamatkan umat manusia dari 

dosa. 

Betapa luar biasanya 

karya Allah yang dapat kita 

saksikan lewat kehidupan 

tokoh bernama Maria dalam 

Perjanjian Baru ini. Mulai  

dari cara Allah menyatakan 

panggilanNya melalui salam 

malaikat yang kemudian me-

nyatakan kehendak Allah ba-

gi Maria, yaitu agar ia men-

jadi Ibu dari Yesus, Sang Juru 

Selamat. Berlanjut kepada 

pergumulannya secara pri-

badi dalam memastikan bah-

wa dirinya diperkenan Allah, 

namun Maria mengambil po-

sisi sebagai seorang hamba 

yang menerima apapun ke-

hendak Allah agar terjadi 

bagiNya.  

Pergumulan Maria de-

ngan tunangannya Yusuf, ju-

ga merupakan hal yang 

cukup berat baginya, belum 

reaksi orang-orang di seke-

lilingnya bila melihat ia me-

ngandung dalam keadaan be-

lum bersuami saat itu. Dan 

saat tiba hari kelahiran Ye-

sus, Maria harus berjuang 

keras menempuh perjalanan 

luar kota yang berujung tidak 

adanya penginapan yang da-

pat menampung mereka. Ke-
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lahiran Yesus yang di berita-

kan malaikat kepada para 

gembala dan menghadirkan 

pujian bala tentara Surga, 

seolah mengumandangkan 

kembali pujian sukacita Ma-

ria saat mendapat   kabar da-

ri malaikat tentang lahirnya  

JuruSelamat  dunia. 

Kita telah merenung-

kan bersama bahwa proses 

menjadi hamba Tuhan di mu-

lai dengan menerima pang-

gilan Tuhan untuk kita men-

jadi hambaNya namun tidak 

terlepas dari berbagai kon-

sekuensi yang harus kita 

jalani dalam menempuh 

panggilan masing-masing. 

Satu hal yang membuat kita 

bertahan adalah janji penyer-

taan Tuhan dan bukti nyata 

Sang Imanuel, beserta de-

ngan kita dalam segala fase 

yang   harus   kita   lalui. 
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Pada bulan November, 

Senat Mahasiswa menetapkan 

tema yaitu Be A Servant of God. 

Tema ini menjadi pusat per-

hatian dalam pembahasan setiap 

pembicara yang telah di ten-

tukan. Pada selasa  per-tama 

tema ini dibahas oleh Ibu Yuni 

Karolina Panjaitan, M.Th.. Se-

lanjutnya oleh Bp.  Sion Sapu-

tra, S.Th., M.Pd. Kemudian Ibu 

Elia, S.Th. Dan juga yang tera-

khir adalah Ibu Sri Ayu Dyah 

Utami, S.S., M.Th.  

Selasa pertama, 

pengkhotbah menjelaskan bah-

wa Lembaga Alkitab     Indone-

sia memberi judul “Dua macam 

Perhambaan” yang mana  jika  

dirangkum  terda-pat variabel 

sebagai hamba dosa dan varia-

bel sebagai hamba Allah. Arti 

kata hamba dalam bahasa Ibrani 

“eved” atau dibaca “ebed” 

yang ber-arti budak,hamba, pe-

layan. Sementara dari Kata 

yunani yaitu “doulos” yang be-

rarti abdi, hamba, pelayan. Jika 

disimpulkan, maka memiliki 

arti seseorang yang sedang  da-

lam status sebagai pelayan atau 

hamba. Yakni sebagai hamba 

yang di perjual  beli-kan   dan  

memiliki  kehidupan yang di 

tentukan oleh tuannya. Jadi 

hamba itu adalah seorang yang 

telah menyerahkan hak hidup-

nya kepada tuannya karena ia 

telah  di beli dan ditebus. Dan 

tugas hamba hanya taat mela-

kukan pekerjaan yang di perin-

tahkan tuannya dengan sebaik-

R i n g k a s a n  i b a d a h  

C h a p e l  s e l a s a  
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baiknya dan dengan penuh  

tanggung jawab. Tetapi, setelah 

manusia jatuh kedalam dosa, 

semua manusia menjadi hamba 

dosa. Dosa berkuasa atas manu-

sia dan iblis sebagai tuan manu-

sia. Namun, oleh kematian   

Yesus diatas kayu salib yang 

telah menebus dan memerdeka-

kan kita sehingga menjadikan 

kita sebagai orang-orang yang 

telah dimerdekakan dari dosa. 

Sebab itu jika kita menjadi 

hamba Tuhan ini merupakan 

suatu kebanggaan bagi kita, dan 

inilah anugrah yang hanya bisa 

di pe-roleh dari pada Allah.  

Kita menjadi hamba Tu-

han sama artinya dengan men-

jadi milik Allah karena kita te-

lah memperoleh penebusan. 

Kita tidak dapat menebus diri 

kita sendiri, melainkan hanya 

Allah saja yang mampu mene-

bus kita. Lalu apa yang harus 

kita kerjakan sebagai orang-

orang yang telah di tebus dan di 

merdekakan? Yaitu memberi-

kan focus pikiran, tindakan dan 

perkataan kita untuk untuk me-

nyenangkan tuan kita yaitu, Tu-

han Yesus Kristus. Pertanyaan 

bagi kita apakah kita masih di 

perhamba oleh dosa atau kita 

telah di merdekakan oleh  Al-

lah? Kalau dosa sudah  mati da-

lam kehidupan kita maka se-

karang kita hidup  bagi Tuhan 

Yesus. Tuhan memiliki ker-

induan agar kita menjadi hamba 

Nya yang membagikan berita 

keselamatan ini  kepada orang 

lain sehingga  banyak orang 

yang di selamatkan. Melalui 

perbuatan dan sikap kita akan 

memperlihatkan siapa jati diri 

kita, apakah kita hamba    dosa 

atau hamba Tuhan.   Banyak 

yang tidak  menya-dari bahwa 

dirinya telah  memperoleh 
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penebusan dan hidup dalam 

hamba dosa. Sebab itu sadarilah 

bahwa dirimu telah menerima 

penebusan. Kita mau hidup ba-

gi Tuhan, sesuai kehendakNya 

sehingga kita menerima upah 

yang di janjikan-Nya.  

Selasa kedua, 

pengkhotbah mengajak para 

pendengar untuk melakukan 

survei surat Roma yang mana 

Surat Roma di tulis oleh rasul 

yang  memiliki  dampak  be-sar 

dalam kekristenan yaitu Rasul 

Paulus. Dalam Roma secara 

perbagian bisa dibagi-kan da-

lam 2 bagian yaitu yang per-

tama doktrin (ps. 1-11) dan 

praksis (teori yang di praktikan) 

ps. 12-15, jadi hal hal yang ter-

tulis dari pasal 12-15 merupa-

kan hal hal praktikal.  

Pada ayat pertama ini 

merupakan panggilan, di mana 

mempersembahkan seluruh as-

pek kehidupan kita kepada Tu-

han. Dari semua yang tertulis 

dalam pasal 1-11, pada pasal 12 

ini merupakan ke-simpulan dari 

semua. Dalam hal ini mem-

persembahkan hi-dup menjadi 

hamba Tuhan (melayani) ber-

bicara soal panggilan bearti 

memberikan semuanya dalam 

kehidupan kita tanpa terkecuali. 

Dalam melayani terdapat 3 un-

sur ya-itu bagi Tuhan, bagi 

yang dilayani dan bagi yang 

melayani. 

Apa itu pertobatan? yai-

tu tidak serupa dengan dunia 

ini. Bagaimana cara-nya ? yaitu 

dengan berubah, yang sebe-

lumnya mungkin hi-dup dalam 

hawa nafsu, pesta pora, menga-

takan hal-hal kotor. Dalam hal 

ini mau di ubah dan mau beru-

bah. Kalau kita lihat metamor-

fosis kupu-kupu mulai dari ulat 

- kepompong - dan menjadi 
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kupu-kupu dimana setelah men-

jadi kupu-kupu tidak mungkin 

lagi kembali menjadi ulat be-

gitu pun sebaliknya. Begitu ju-

ga dalam hal berubah, seharus-

nya tidak kembali hidup pada 

kehidupan yang lama yang ti-

dak berkenan kepada Allah. 

Mengapa kita membutuhkan 

membutuhkan pertobatan? Ka-

rena pertobatan adalah hal per-

tama yang harus di lakukan ke-

tika seseorang menerima pang-

gilan Tuhan. Perhatikan pola 

Taberrnakel! Saat memasuki 

kemah suci benda bertama yang 

akan di jum-pai yaitu, mezbah 

korban bakaran. Pertobatan ini 

adalah hal dasar dalam melaya-

ni   Tuhan.  

Bisakah pelayanan tan-

pa pertobatan? Bisa tidak! bisa 

iya! 

1.  Simon vs Simon 

(KPR 8:14-22) 

2.  Anak-anak Skewa 

(KPR 19:13-16) 

3.  Pemberita Palsu 

(Fil. 1:15-18) 

4.  Pembuat kejahatan 

(Mat. 7:22-23) 

Artinya, pelayanan tan-

pa pertobatan memang bisa na-

mun ditolak oleh Tuhan, orang 

yang demikian sia-sia dalam 

melayani karena orang tersebut 

melayani tanpa pertobatan. Be-

narkah pelayanan tanpa perto-

batan? TIDAK BENAR! 1 Kor 

9:27 mengatakan bahwa Firman 

itu bagaikan pedang bermata 

dua! 

 

Selasa ketiga, 

pengkhotbah sekilas menya-

takan bahwa menjadi seorang 

pelayan Tuhan berbicara juga 

tentang bagaimana hubungan 

intim antara anak-anak Tuhan 

dengan Tuhan. Pengkhotbah 
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mengambil dasar ayat Alki-tab 

pada Matius 22:34-40. Disini 

kita melihat terdapat pertanyaan

-pertanyaan yang ingin menjeb-

ak Yesus. Se-benarnya orang-

orang Farisi yang sudah menge-

tahui akan hal tersebut tetapi 

masih berusaha untuk menjebak 

Yesus.  

Terdapat tiga poin cara 

menjalin hubungan yang erat 

dengan Tuhan. 

1. Menyadari hubungan 

     kita dengan Tuhan. 

Sebuah hubungan dijalin 

bukan hanya untuk satu orang 

saja, tetapi ada individu lain 

yang ikut serta. Hubung-an juga 

harus di dasari dengan kasih. 

Dimana Tuhan yang telah lebih 

dahulu mengasihi kita sehingga 

kita sebagai orang yang menge-

nal Dia dan memperoleh kasih-

Nya mampu mempraktekkan   

kasih  itu.  

Mengenal Dia yang ada-

lah Pencipta dan kita adalah 

ciptaanNya. Selain itu, Dia ada-

lah Bapa dan kita anak-Nya. 

Dan Dia juga Sahabat bagi kita. 

Dia adalah sahabat sejati, yang 

selalu mengerti kita. Untuk 

membangun relasi kita kepada 

Tuhan kita harus sadar akan apa 

yang kita lakukan dan memiliki 

kesadaran untuk bersungguh-

sung-guh kepada Tuhan.  

2. Membangun hubungan 

yang intim dengan 

Tuhan 

Saat Tuhan telah menga-

sihi kita maka kita juga harus 

mengasihi Tuhan dengan sege-

nap hati, segenap jiwa, pikiran 

dan kekuatan serta melakukan-

nya dengan tindakan yang 

nyata. Dengan mengasihi, maka 

kita melakukan semua tindakan 

kehidupan kita. Untuk mela-

kukan hubungan yang intim 
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dengan  Tuhan yaitu ada komu-

nikasi yang terus menerus de-

ngan berdoa, taat pada firman 

yang kemudian menghasilkan 

ka-sih, kekudusan, ketaatan dan 

keterbukaan.  

3. Mewujudkan hubungan 

yang dekat dengan 

Tuhan kepada sesama 

Sebagai seseorang yang 

telah dipanggil, bukan hanya 

melayani tetapi juga di tuntut 

untuk bisa mengasihi dengan 

diwujudkan melalui orang-

orang di sekeliling kita. De-

ngan segala perbedaan yang 

dimiliki, ini memang hal yang 

sulit. Tetapi, dengan kasih yang 

Yesus berikan kita percaya bah-

wa kita mampu me-lakukannya. 

  

Selasa keempat, 

pengkhotbah mengambil dasar 

ayat Alkitab pada 1 Petrus 4:10

-11. Ayat ini di tujukan bagi 

orang yang sudah memperoleh 

karunia. Ada begitu banyak 

karunia-karunia yang diberikan 

bagi tiap-tiap orang. Kata 

karunia “gift charisma” yaitu 

kebaikan ataupun pertolongan 

yang diterima bukan karena ke-

baikan atau kehebatan sese-

orang. Apa yang kita lakukan 

dengan karunia yang Tuhan 

berikan. Pada ayat tadi ada kata 

“layanilah” atau melihat kebu-

tuhan orang lain atau kepent-

ingan orang lain. Seorang yang 

punya karunia cirinya yaitu 

„melayani‟  dengan karunia ya-

ng kita miliki tidak berdiam diri 

memendam karunianya tetapi 

seorang yang mempunyai ka-

runia akan terus mengembang-

kan karunianya dengan melaya-

ni. Melayani itu bukan untuk 

diri sendiri melainkan untuk 

orang lain. jangan hanya fokus 

kepada kepen-tingan diri kita. 

 23# Fidelitas Edisi November  2022 



 2 6 # Fidelitas Edisi September 2019  

[VL] 

Melayani dimulai dari memper-

hatikan atau peduli terhadap  

hal-hal kecil.  

Dalam ayat 10 tadi ada 

kata “pengurus” dalam bahasa 

inggris pengurus artinya se-

orang yang mendapat  keper-

cayaan. Menjadi hamba Tuhan 

harus menyadari kepercayaan 

Tuhan. Kepercayaan ini dil a-

kukan dengan sebaik-baiknya 

sehingga kepercayaan itu tidak 

di ambil dari kehidupan kita. 

Dan sebagai pengurus jangan 

merasa diri tuan tetapi hamba 

yang siap dalam setiap keadaan. 

Menjadi hamba Tuhan 

berarti melakukan pelayanan 

dalam cara dan kekuatan  Allah. 

Perhatikanlah bagaimana cara 

pelayanmu, apakah sejalan de-

ngan  kehendak mu atau ke-

hendak Allah atau malah me-

nyimpang sehingga menjadi 

jerat dalam pelayananmu. 

Sebab itu kita memer-

lukan ke-kuatan dari Allah se-

hingga dapat menjalani segala 

sesuatu. Kita perlu menyadari  

tujuan  kita  melayani,   bahwa   

melayani adalah untuk memu-

liakan Allah. Jangan kita men-

cari keuntungan dalam pela-

yanan dengan ingin di kenal 

atau di puji orang. Tetapi tetap 

jaga motivasi untuk kemuliaan 

Allah. Biarlah kita menjadi su-

rat yang terbuka yang dapat di 

lihat orang sebagai hamba  Tu-

han yang sesuai dengan karak-

ter Allah. Dengan demikian Al-

lah di muliakan melalui pela-

yanan kita. 

 24# Fidelitas Edisi November  2022 



 2 7 # Fidelitas Edisi September 2019  

Pada hari Rabu, 9 Ok-

tober 2022, Kami mahasiswa 

STT Tabernakel Indonesia 

mengikuti kegiatan Festival 

Pemuda 2022 yang  menampil-

kan kesenian tradisioanl berupa 

tari-tarian dari berbagai suku di 

Indonesia untuk memperingati 

Hari Pahlawan dan sekaligus 

Hari Sumpah Pemuda. Acara 

ini dikhususkan untuk anak-

anak muda Indonesia, yang 

memiliki daya cipta dan juang 

yang tinggi guna menyema-

ngati dan menjelaskan peran-

peran apa yang bisa diambil 

oleh anak-anak muda Indonesia 

zaman sekarang untuk mem-

bangun Ibu Pertiwi yang lebih 

baik ke depan. 

Kami sangat bersukacita 

bisa meyaksikan berbagai tari-

tarian yang sebelumnya tidak 

kami saksikan, tentu ada ban-

yak suku yang menampilkan 

tari-tarian mereka. Kami se-

makin menyadari bahwa  Indo-

nesia memiliki budaya yang 

sangat kaya dan berharga se-

hingga membuatnya patut un-

tuk dijaga. Kami juga merasa 

sangat bertanggung jawab un-

tuk mengambil peran kami se-

bagai anak-anak muda Indone-

sia, yang berusaha membangun 

bangsa ini menjadi bangsa yang 

lebih baik ke depan, menjadi 

bangsa yang hidup dengan sal-

ing menghargai dan  mencintai  

budayanya  sendiri. 
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[GJPK] 

Dokumentasi  Festival pemuda 2022  

 Onesiporus 

Lase:  

      02 November 

      20000 

 Jose A. 

      Sialagan:  

      07 November 

      2003 

 Musa:  

      07 November 

      2001 

 Christen W. 

      11 November 

      2001  

 Efendy:  

      12 November 

      1998 

 Wida E. 

Hulu:  

      13 November 

      2003 

 Haselil Foni:  

      20 November 

      2003 

 Rynatha:  

      21 November 

      1998 
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Pada Sabtu, 19 Novem-

ber 2022 kami beberapa maha-

siswa STTIA mengikuti kegia-

tan seminar kebangsaan, yang 

bertempat di Graha Widya lan-

tai 2 Kampus Untag Surabaya 

Jl. Semolowaru 45 Surabaya. 

 Acara ini di adakan un-

tuk memberikan wawasan ke-

bangsaan kepada para peserta 

untuk dapat menyadari, me-

maknai, dan menghargai nilai-

nilai toleransi, serta bagaimana 

hidup dalam kemajemukan 

sebab bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang memiliki ra-gam; 

budaya dan agama. 

 Adapun narasumber 

pada seminar ini, panitia para 

tokoh yang luar biasa, yaitu, 

bapak Walikota Surabaya Eri 

Cahyadi, ST, M.T, Bp.  Kapol-

restabes Surabaya Akhmad 

Yusep Gunawan, M.Han., ke-

mudian bapak Ketua DPRD 

Surabaya  D. Adi Sutarwi-jono, 

S.IP juga bapak Prof. Dr. KH. 

Imam Ghazali Said se-laku 

Pengasuh Ponpes Mahasiswa 

An-Nur, Bp.  Pdt. Helbert I.I. 

Ondja, M.Pd.K (FKUB Suraba-

ya), dan yang terakhir bapak 

KRT Dr Otto B.W. Dwijodipu-

ro selaku Presidium Majelis 

Luhur Kepercayaan Tuhan 

YME Indonesia. Tentu para 

narasumber ini memanglah 

ahli pada bidangnya. 

S E M I N A R  W A W A S A N  K E B A N G S A A N   

B A M A G  S U R A B A Y A  
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 Terselenggaranya kegiatan ini merupakan hasil kerja sa-

ma dari Bamag Surabaya,  dengan FBM (Forum Beda tapi Mes-

ra), PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia) dan Yayasan 

Pondok Kasih. Hal ini menunjukan bagaimana keberagaman di 

Indonesia tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan per-

satuan dan kesatuan bangsa. 

 Kami para mahasiswa STT Tabernakel Indoneisa, sangat 

senang bisa menghadiri kegiatan ini, kami mendapat banyak pe-

lajaran yang dapat  menjadi modal kami untuk terjun kedalam 

dunia pelayanan, yang telah Tuhan sediakan  bagi  kami   nanti. 

 

[GJPK] 

D o k u m e n t a s i   S e m i n a r   K e b a n g s a a n  
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BERITA KAMPUS: 
Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA. 
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