Jika

berbicara

tentang

Hamba

Tuhan, maka hal tersebut bukannya hanya
sebatas

status

yang

melekat

pada

diri

seseorang. Namun, ada hal yang lebih penting
lagi yaitu spiritualitasnya sebagai seorang
hamba Tuhan. Ketika berbicara mengenai
spiritualitas seorang hamba Tuhan, maka kita
harus menemukan bagaimana spiritualitas
hamba Tuhan yang sesungguhnya. Secara
khusus bagi setiap orang yang mengaku
sebagai pengikut Kristus, spiritual atau halhal yang berkaitan dengan ilahi seharusnya
akan lebih semakin melekat dalam kehidupan
kita. Spiritualitas seorang hamba Tuhan ini
akan terlihat di dalam pribadi-pribadi seorang
hamba Tuhan yang betul-betul sadar akan
panggilannya menjadi seorang hamba Tuhan.
Sebab pembentukan seorang hamba Tuhan,
sudah

dibentuk

sedemikian

rupa

untuk

menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan
karakter-karakter

Kristus

karena

adanya

suatu relasi dengan Ilahi yaitu dengan Allah
yang dilayaninya. Sebagai seorang hamba
Tuhan, fokus kita adalah melayani Tuhan.
Fokus kita ialah bagaimana kita membangun
relasi yang baik yang sesuai dengan karakter

seorang hamba dalam Alkitab.(RP)
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“SPIRITUALITAS SEORANG HAMBA TUHAN”
Dr. Ester Widiyaningtyas, S.P., M.Mis., M.Th.

ada mulanya Allah menciptakan manusia dari
debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan, hal ini
menyatakan bahwa sebenarnya
untuk dapat hidup manusia tidak
dapat terlepas dari Tuhan sebagai
Sang Penciptanya. Hal ini dapat
dikaitkan dengan definsisi dari
kata spiritual jika ditinjau secara
etimologi, berasal dari kata latin
spiritus yang berarti roh atau jiwa,
didalamnya terkandung arti nafas,
dan nafas hidup manusia ada pada
otoritas Allah.
Di masa kini dimensi
spiritualitas
bukan
hanya
ditekankan
pada
dimensi
keagamaan namun juga pada
berbagai dimensi, diantaranya
dalam pendidikan, dimana dalam
meningkatkan kecerdasan pada
dunia pendidikan masa kini,
bukan hanya ditentukan oleh
kecerdasan intelektual saja namun ditentukan pula oleh
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritualitas dan kecerdasan transenden.
Dimana
kecerdasan
spiritual merupakan landasan
bagi kecerdasan intelektual dan
emosional. Kemudian pada bi-

P

dang kesehatan dinyatakan oleh
beberapa ahli saat ini bahwa
untuk memperoleh kesehatan
sejati juga diperlukan dimensi
spiritual, bidang social dan budaya, dan lainnya. Hal ini
menunjukkan betapa pentingya
spiritualitas dimiliki oleh setiap
manusia.
Menjadi satu pertanyaan
yang dapat menjadi perenungan:
”Bagaimana dengan spiritualitas
Hamba
Tuhan?”
Phillip
Sheldrake menyatakan bahwa
spiritualitas
secara
kristiani
merupakan keyakinan secara
individu
maupun
kolektif
tentang Allah, kemanusiaan dan
dunia yang diekspresikan dalam
sikap,
gaya
hidup
dan
aktivitasnya, keyakinan akan
Allah merupakan keyakinan
utama dari kehidupan manusia
yang saling berinteraksi dengan
meneladani Yesus dengan spirit
dalam spiritualitas Kristen yang
diidentifikasikan sebagai Roh
Kudus. Kebergantngan terhadap
Roh Kudus menjadi keharusan
Hamba Tuhan dalam spiritualitasnya.
Salah satu tokoh Alkitab
yang menjadi teladan dalam
....Bersambung ke hal.2
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Sambungan dari hal.1...

spiritualitasnya sebagai Hamba
Tuhan adalah Rasul Paulus.
Dalam Surat tulisannya Rasul
Paulus
menyatakan
bahwa
dirinya adalah hamba Yesus
Kristus yang dipanggil menjadi
rasul dan dikuduskan untuk
memberitakan Injil oleh kehendak
Tuhan (Roma 1:1; 1 Kor.1:1; 2:1;
Gal 1:1, Ef.1:1, dst.). Dengan
demikian sebagai Hamba Tuhan
memiliki visi dan misi yang jelas
atas panggilan hidupnya karena
kehendak Tuhan. Sebagai hamba
Tuhan, ia hidup dalam kehendak
Tuhan. Mari renungkan implementasi spiritual Paulus dalam
hal hidup bersama Allah.
IMPLEMENTASI SPIRITUALITAS
PAULUS DALAM HAL HIDUP
BERSAMA ALLAH DALAM SURAT
FILIPI 3
The Loss Of All Things
Experience
“….and I count all things
bt loss for the excellency of the
knowledge of Christ Jesus my
Lord.: for whom I have sffered the loss
of all things….” (Philippians 3:8).
Sebagai seorang hamba Tuhan
dalam spiritualitasnya dalam
hidup bersama Tuhan, rela
melepaskan segala hal yang dianggapnya merupakan suatu keuntungan bagi diri sendiri men-

jadi
sampah/kotoran
karena
Kristus. Hidup lama yang
dikuasai
dosa,
dunia
dan
keangkhan hidup rela ditanggalkannya oleh karena Allah. Semakin meningkatnya spiritualitas
hamba Tuhan dalam kehidupan
bersama Tuhan akan semakin
turunnya ke”aku”an/ kesombongan/ keangkuhan diri ntuk
semakin rendah hati. Melepaskan
segala hal terkait dengan penyerahan hidupnya secara total kepada Allah dan memberikan
hidpnya menjadi milik Allah dan
hidup dalam otoritas Allah.
Personal
Experience
“That I may know him” (Phili
ppians 3:10) Hidup bersama Tuhan merupakan pengalaman
pribadi (personal experience). Dalam
Surat Filipi 3:10, Paulus menyatakan : ”Yang kukehendaki ialah
mengenal Dia…”. Pengenalan
secara pribadi melalui pengalaman pribadi pula, lewat sebuah
peristiwa di perjalanannya ke
Damsyik (Kis. Rasul 9:3-7) membawa dampak perubahan hidupnya secara nyata. Sebelum bertemu dengan Tuhan, hidupnya
penuh dengan kebencian dan amarah terhadap orang-orang Kristen dan ingin menganiaya serta
membunuh
mereka, namun
....Bersambung ke hal.3
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setelah perjumpaan secara pribadi
dengan
Tuhan,
ia
segera
meresponi panggilan Allah atas
hidupnya. Visi dan misi dengan
jelas Tuhan berikan dalam hidupnya untuk menjadi Hamba Tuhan
menurut kehendak-Nya dalam
memberikan Kabar Keselamatan
bagi orang
Yahudi dan non
Yahudi. Spiritualitas dalam hal
hidup bersama Allah dimulai
dengan pengenalan akan Allah
secara pribadi untuk dapat
meresponi panggilan Allah yang
diimplementasikan dalam kesetiaan dan ketaatan.
Powerfull
Experience
“….and the power of his resurrection” (Philippians 3:10) Kehidupan
sebagai hamba Tuhan bersama
Allah menerima kuasa kebangkitan-Nya untuk dapat mengadakan mujizat-mujizat dalam pelayanannya (Kis. Rasl 14:3, 8-10;
16:24-26; 19:11- 12; 20:7-12, dst).
Spiritualitas sebagai Hamba Tuhan yang menerima kuasa Allah
atas pelayanannya tidak membuatnya tinggi hati, tidak merasa
“aku” yang melakukannya, tidak
memusatkan perhatian terhadap
“keberhasilanku”,
melainkan
tetap rendah hati. Nama Paulus
atinya small servant yang dimilikinya diekspresikan dalam setiap

aspek hidup dan pelayanannya.
Sebagai hamba Tuhan yang selalu
memposisikan dirinya “kecil”
akan meletakkan TUHAN diatas
segala apa yang dilakukannya,
sehingga kuasa yang diberikan
atasnya hanya untuk kemuliaan
Tuhan semata..
Sufferings
Experience
“That I may know him, …. And
fellowship
of
his
sufferings,
being made conformable unto
his death….” (Phillipians 3:10-11).
Seorang hamba Tuhan dalam
meresponi panggilan, berkomitmen, maupun dalam perjalanan
pelayanannya tentu bukanlah hal
mudah, pengalaman penderitaan , kesukaran, pergumulan
selalu dihadapi. Sebagai Hamba
Tuhan hal itu merupakan proses
untuk meningkatkan spiritualitasnya dalam pengenalan akan
Tuhan. Paulus sebagai hamba Tuhan menyatakan “Yang kukehendaki..” ini mengandng arti
ada kerelaan, kemauan, dan
bukan satu keterpaksaan untuk
bersekutu dengan penderitaan
Kristus.
Saat menulis surat Filipi,
Rasul Paulus memberikan teladan
tentang persekutuan dengan penderitaan Kristus oleh sebab pemberitaan Injil. Paulus harus dipen....Bersambung ke hal.4
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jara, disesah, namun tetap bersukacita. Spiritualitas sebagai
Hamba Tuhan dalam hidup bersama Tuhan diwujudkan dalam
pengalaman penderitaannya untuk
tidak bersungut-sungut,
kecewa, maupun putus asa. Itulah Hamba Tuhan, saat segala
yang dihadapi tidak sesuai
dengan ekspetasinya justru menjadi peluang untuk semakin
mengenal Tuhan dan kehendakNya, sehingga memahami arti
penderitaan
seperti yang Paulus nyatakan dalam 2 Kor.12:710 : “Dan supaya aku jangan
meninggikan diri karena penyataanpenyataan luar biasa itu,….Sebab
itu terlebih suka aku bermegah atas
kelemahanku supaya kuasa Kristus
menangungi aku. Karena itu aku
senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan
kesesakan oleh karena Kristus. Sebab
jika aku lemah, maka aku kuat”.
Semakin meningkat spiritualitas Paulus sebagai hamba
Tuhan dalam hidup bersama
Kristus dapat menyatakan bahwa
dalam persekutuan dengan kematian Kristus merupakan suatu
keuntungan sebab didalamnya
terkandung keselamatan yang
membawanya berproses dari hari
ke sehari mengalami pembaha-

ruan untuk menjadi serupa
dengan Kristus (Filipi 1:21), sehingga dalam penderitaan pun
sebagai Hamba Tuhan dapat
menguatkan hati murid-murid
untuk tetap bertekun dalam iman
sekalipn dalam penderitaan (Kis.
Rasl 14:22). Inilah implementasi
spiritualitas sebagai Hamba Tuhan dalam hidup bersama Tuhan
yang harus menjadi sikap dan
gaya hidup dalam aktivitas
kesehariannya
dimanapun
berada, dilihat orang atau tidak,
tetap ada mata Allah yang
melihat. Mari bercermin pada
teladan Rasul Paulus untuk
diikuti oleh sebab Paulus meneladani Kristus. Dan masih banyak
hal-hal
terkait
spiritualitas
sebagai Hamba Tuhan dalam Alkitab yang perlu menjadi gaya
hidup hamba Tuhan. Berbicara
Hamba Tuhan bukanlah hanya
sebatas jabatan sebagai Pendeta,
Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, Evangelis, Fulltimers, Imamimam di gereja, melainkan Hamba Tuhan adalah setiap orang
yang telah dimerdekakan dari
dosa dan telah dibeli lunas oleh
darah-Nya . (Roma 6:22). Saya
juga
anda, kita semua adalah
hamba
Tuhan
yang
perlu
mengimplementasikan spiritualitas Hamba Tuhan dalam hidup
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“SPIRITUAL SEORANG HAMBA TUHAN”
RANGKUMAN KEGIATAAN TALKSHOW BULAN SEPTEMBER 2021
Syalom saudara yang dikasihi

Pada

Talkshow

kedua,

Bpk.

oleh Tuhan, sesuai dengan tema bulan

Yohanes menjelaskan pengertian secara

September,

sederhana pengertian dari spiritualitas

tim

SEMA

STTIA

telah

membahas mengenai “SPIRITUALITAS

seorang

SEORANG HAMBA TUHAN” melalui

sebenarnya

talkshow dengan beberapa narasumber

Indonesia asli, tetapi merupakan turunan

yang telah

dari bahasa Inggris. Jadi, spiritualitas itu

dipersiapkan

sebelumnya.

hamba

Pada taklshow pertama, dibahas oleh Sdr.

merupakan

Hose

yang

Rahman

dari

STT

Kharisma

Tuhan.

bukanlah

dengan kehidupan
rohani

dibahas oleh Sdr. Yosua Simatupang.

membahas

pertama,

Sdr.

Hose memberikan penjelasan mengenai
hal

yang

penting

sangat

dan

erat

kaitannya

dengan

spiritualitas

seorang

hamba Tuhan, yaitu
pertama

berbicara

mengenai kehidupan Rohani kita sebagai
seorang hamba Tuhan, kedua berbicara
kedisiplinan Rohani kita sebagai seorang
hamba Tuhan. Dan yang ketiga ialah
berbicara mengenai hubungan kita secara
pribadi dengan Tuhan. Ketiga hal ini
dibangun

secara

intern

kehidupan kita masing-masing.
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didalam

dari

berkaitan

Yohanes Julianto, S.Th. dan yang ketiga

Talkshow

bahasa

istilah

Bandung, yang kedua dibahas oleh Bpk.

Pada

Spiritualitas

seseorang,
unsur-

unsur yang rohani.
Spiritualitas bukan
hanya berbicara mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan karekter, tetapi ada
hal yang paling utama ialah hubungan
dengan Ilahi. Spiritual berbicara mengenai
hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian,
hamba

Tuhan.

Hamba Tuhan bukan

hanya penyebutan bagi seorang gembala,
pendeta,

misionaris

atau

orang-orang

penting didalam sebuah organisasi gereja,
melainkan ini merupakan penyebutan
bagi semua orang yang telah diselamatkan
oleh Kristus, percaya dan memberi diri
untuk

melayani.

Jadi

mengenai

spiritualitasa

seorang

hamba

Tuhan

seorang hamba Tuhan.

sangatlah jelas untuk kita pahami.

Demikianlah

Lalu yang menjadi pertanyaan
ialah, bagaimanakah spiritualitas seorang
hamba

Tuhan

Kerohanian

yang

seperti

sebenarnya?
apakah

yang

seharusnya dimiliki oleh seorang hamba
Tuhan?

Sesungguhnya

ada

dua

hal

penting dan menjadi inti dari spiritual
seorang hamba Tuhan, yaitu kita harus

yang

dijelaskan

oleh beberapa para narasumber mengenai
Spiritualitas seorang hamba Tuhan, kiranya
penjelasan secara singkat tersebut dapat
memberkati kita semua. Dan jika temanteman ingin melihat kembali mengenai

pembahasan tentang spiritualitas seorang
hamba Tuhan dapat melihatnya ulang di
Instagram @infoseputarsttia. (RP)

mengenal siapa Tuhan yang kita layani,
sebab tidak mungkin seorang pelayan
tidak mengenal Tuhan yang dilayaninya.
Kemudian perlu mengenal diri kita yang

sesungguhnya.
Pada talkshow

ketiga,

Sdr. Yosua memulainya dengan sebuah



Mansinem Timotius
Miosido:
09 September 1991



Mika T. Langi :
15 September 1996



Calvin M. Siregar :
22 September 2000



Stefanni Maranatha :
28 September 1999



Lewi Nursetiawa Suyatno :
30 September 2000

pertanyaan yang menjadi kunci mengenai
spiritualitas
sebagai

kita
seorang

hamba Tuhan yaitu
benarkah kita telah
mengenal
Berapa

Kristus?
dalamkah

kita mengenal Kristus? Pertanyaan klasik
ini

akan

perenungan

membawa
yang

kita

sangat

kepada
panjang,

mengenai sejauh mana hubungan kita
dengan Tuhan dan kita akan melihat
bagaimana

spiritualitas

kita

sebagai
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“SPIRITUAL SEORANG HAMBA TUHAN”
RINGKASAN IBADAH CHAPEL SELASA PAGI BULAN SEPTEMBER 2021
Pada

SENAT

setiap perjalanannya rasul Paulus akan selalu

yaitu

berfokus kepada Kristus; dia mengungkapkan

Spiritualitas Sebagai Seorang Hamba Tuhan. Tema

siapa Kristus yang sebenarnya. Dia bukan

ini dibahas oleh setiap pembicara yang telah

menonjolkan siapa dirinya melainkan Yesuslah

ditentukan. pada Selasa pertama, tema ini

yang ditonjolkannya.

MAHASISWA

bulan

September,

menetapkan

tema

dibahas oleh Sdr. Felianus Lahagu, S.Th., pada

Poin

yang

kedua

yaitu

mau

Selasa kedua dibahas oleh Bpk. Andreas Dwi

menderita untuk Kristus. Dalam ayat 9-10,

Krisdiantoro, S.Th., pada Selasa ketiga dibahas

rasul

oleh Sdr. Sinuyu Waruwu, S.Th., dan pada

pemberitaan Injil ia menderita. Bagian ini

Selasa terakhir dalam ibadah bersama antara

memberikan penjelasan kepada kita bahwa

Mahasiswa, Dosen dan para staf, tema ini

rasul Paulus mengikuti proses dengan siap

kembali dibahas oleh Bpk. Pdt. Timbul Silalahi,

menderita, dan hal itu dilakukannya demi

M.Th.

pekabaran

Pada ibadah chapel selasa pertama
pengkhotbah mengambil nats Alkitab dalam 2
Timotius 2. Dalam kesempatan ini, pembicara
menyampaikan dua poin terkait

dengan

Spiritualitas seorang Hamba Tuhan. Poin yang
pertama dari spiritual formation adalah selalu
berfokus kepada Tuhan.

Dalam ayat 1

dikatakan bahwa “hai anakku jadilah kuat oleh
karena kasih karunia di dalam Kristus” (perkataan
rasul Paulus kepada Timotius). Ketika kita
melihat latar belakang rasul Paulus yang
adalah penganiaya jemaat yang kemudian
dipanggil oleh Tuhan lewat perjumpaannya
dengan Yesus secara langsung. Dalam ayat 8
jelas

bahwa

mengatakan

Injil,

bahkan

bahwa

dia

karena

menghadapi

semuanya itu dengan sabar dan bersukacita.

SELASA PERTAMA

terlihat

Paulus

ketika

rasul

Paulus

memberitakan Injil fokusnya ialah kepada

Yesus Kristus, bukan pada hal yang lain. Dalam
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SELASA KEDUA
Selanjutnya, pada ibadah chapel Selasa
yang kedua, pengkhotbah mengambil nats
Alkitab dalam Roma 5:1. Ada dua hal yang
perlu kita ketahui terkait dengan spiritualitas
seorang hamba Tuhan. Spiritualitas terkait
dengan identitas yang menyangkut intelektual

dan perasaan. Spiritualitas seorang hamba
Tuhan juga terkait dengan aktivitas yang
terkait dengan gaya hidup, apa yang kita
lakukan dan apa yang kita kerjakan.
Spiritualitas ini

dimulai pada saat

seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat. Perlu kita melihat apa yang Yesus
telah kerjakan di dalam kehidupan kita saat ini.
semua pekerjaan-Nya telah selesai untuk
menolong setiap kehidupan kita, menebus kita

dari segala dosa kita. Bahkan apa yang telah

adalah status yang tidak enak. Meski begitu kata

Yesus Kerjakan di Kayu Salib semuanya

“hamba”

sempurna tanpa campur tangan kita. Sampai

“Tuhan,” maka seolah-olah derajat “hamba”

sekarang ini Yesus terus bekerja didalam

tersebut terangkat. Kedua ialah, kita diikat oleh

kehidupan kita, maka perlu kita mengentahui

satu tugas, sesuai dengan Roma 1:1, maka tugas

dan merasakan ada efeknya dari apa yang

kita ialah melakukan segala sesuatu menurut

Yesus Kerjakan yaitu agar kita bisa menjadi

perintahnya, yaitu memberitakan Injil. Injil ini

pribadi yang penuh dengan percaya diri.

adalah pesan dari Tuhan, maka jika kita

Maka perlu kita ketahui bahwa
spiritualitas kita sebagai seorang hamba Tuhan

ini

jika

ditambah

dengan

kata

mengasihi Tuhan, haruslah kita membagikan
pesan kasih tersebut kepada semua orang.

pertama muncul dan dibentuk karena ada
pengorbanan Yesus Kristus, dan hal itu kita

SELASA KEEMPAT
Pada

sadari sehingga pembentukan itu betul-betul

Selasa

terakhir,

kita rasakan dan nyata didalam kehidupan
kita.

Markus 1:35-39. Sebagai seorang Hamba Tuhan

Lalu pada kesempatan ibadah chapel
Selasa ketiga, nats yang diambil adalah dalam
kita

berbicara

mengenai

spiritualitas, ini berarti kita berbicara tentang
bagaimana

Firman

Allah

dari

yang memiliki spiritual yang sehat harus

SELASA KETIGA

Roma 1:1. Ketika

pesan

pengkhotbah

menyampaikan

hubungan

seseorang

dengan

penciptanya. Artinya ini hanya orang tersebut
dengan Tuhan yang tahu. Secara manusia kita
bisa menilai spiritualitas orang lain itu terbatas.

Tetapi kita akan melangkah sedikit ke belakang
sebelum kerohanian, karena kerohanian itu
adalah dampak dari dua hal. Pertama, seperti
yang tertulis di dalam Roma 1:1, maka pertama
spiritualitas itu ditandai dari kesadaran orang

memiliki
kecepatan,

disiplin

yang

produktif,

ketat,

selalu

memiliki

memperbaiki

kehidupan, doa yang baik dan tidak mencari
popularitas. Dan ini adalah puncak dari tema
pada bulan Semtember yaitu Spiritual Seorang
Hamba Tuhan. Jadi, jika kita telah mengakui
diri kita sebagai seorang hamba Tuhan, maka
kiranya setiap karakter yang Tuhan Yesus
tunjukkan kepada kita, maka harus demikianlah
kita terapkan dalam kehidapan kita sehari-hari,
baik

dimanapun,

kapanpun,

dan

kepada

siapapun. Amin, Tuhan Yesus Memberkati.
(GJP)

tersebut tentang statusnya dihadapan Allah.
Jika kita mengganti posisi di dalam keluarga
maka akan ada banyak kekacauan. Ketika kita
belajar tentang hamba maka sebenarnya ini
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BERITA KAMPUS:
Mulai September 2021, STTIA kembali membudayakan English Day.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas STTIA.

11 # Fidelitas Edisi September 2019

12 # Fidelitas Edisi September 2019
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Tema: “The Power Of Purpose”
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