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Perbedaan manusia dari ciptaan yang lain adalah hanya manusia yang mampu memiliki 

hubungan pribadi secara sadar dengan Pencipta-Nya serta dapat menanggapi-Nya. Allah 

menciptakan segala sesuatu bertujuan untuk menyatakan kemuliaan-Nya (Yes.43:7). Doksologi 

merupakan ekspresi pujian dan pengakuan tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan. Doksologi 

bukan hanya satu tema di antara tema teologi lainnya. Sebaliknya, doksologi adalah semangat 

yang teologis sebagai tujuan dari semua pekerjaan teologi. Doksologi tidak hanya berkaitan 

dengan ekspresi, formula pujian, pengakuan dan penganggungan kepada Allah dan karya-Nya. 

Doksologi berkaitan erat dengan cara dan gaya hidup seseorang. Doksologi merupakan tujuan 

teologi, dan teologi membawa seseorang kepada doksologi. Kenyataan yang terjadi adalah ada 

yang beranggapan bahwa doksologi hanya berkenaan dengan ibadah dalam formulasi liturgi. 

Adanya kesenjangan antara hidup beribadah dengan kehidupan praktis di luar ibadah. Masalah 

yang muncul di sekitar ibadah adalah telah bergesernya konsep ibadah, dari Allah sebagai pusat 

kepada manusia. Dengan kata lain, pergeseran konsep ibadah dari Allah sebagai pusat kepada 

manusia, berdampak pada doksologi yang berpusat kepada Allah bergeser kepada manusia. 

Doksologi sesungguhnya berkaitan erat dengan pengakuan akan Allah dalam keagungan, 

pengakuan akan kemuliaan dan kemahakuasaan serta keindahan karya Allah yang berintegrasi 

dengan pelayanan. 



Bila dikaji lebih mendasar jika tujuan pelayanan pada akhirnya adalah untuk 

mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah memanggil, memilih dan mempercayakan 

pelayanan, sehingga hamba Tuhan memiliki pengakuan bahwa segala sesuatu bentuk pelayanan 

adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan, maka beberapa permasalahan 

yang telah dipaparkan di atas tidak akan terjadi bahkan tidak akan berdampak dalam pelayanan 

yang sudah dan sedang dikerjakan. Melihat kenyataan seperti ini mengakibatkan hamba Tuhan, 

gereja kehilangan pegangan dan identitas. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas 

pelayanan yang sedang dikerjakan atau dilakukan oleh seorang hamba Tuhan.  

Hal inilah yang mendorong penulis untuk lebih jauh memfokuskan untuk membahas 

”Kajian Doksologi Manurut John Calvin Dan Implementasinya Bagi Kualitas Pelayanan Hamba 

Tuhan.” 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah: pertama, 

Bagaimana kajian doksologi menurut John Calvin? Kedua, Bagaimana kualitas pelayanan hamba 

Tuhan? Ketiga, Bagaimana implementasi kajian doksologi menurut John Calvin bagi kualitas 

pelayanan hamba Tuhan? Dengan tujuan, untuk mengetahui doksologi menurut John Calvin, 

untuk mengetahui landasan biblika doksologi dan memberikan implementasi kajian doksologi 

menurut John Calvin bagi kualitas pelayanan hamba Tuhan.  

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif  dan mengolah data secara 

deskriptif melalui kajian literatur dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku yang ada 

dalam perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan topik penulisan, sebagai referensi 

penulisan tesis, supaya dapat menemukan dan memahami Kajian Doksologi Manurut John 

Calvin Dan Implementasinya Bagi Kualitas Pelayanan Hamba Tuhan.  



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa 

seluruh realitas ada di bawah pengaturan Allah.  Allah bekerja di dalam sejarah manusia untuk 

memenuhi maksud-Nya, karena tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah untuk memuliakan 

Allah. Di dalam Alkitab secara keseluruhan menyatakan doksologi, secara tidak langsung 

menyatakan doksologi atau kemuliaan Allah di dalam sejarah manusia, baik umat pilihan-Nya, 

maupun bangsa-bangsa. Hakikat doksologi yaitu bersumber dari Allah, dikerjakan oleh Allah, 

bertujuan kepada Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Teologi Calvin berpusat pada 

kemuliaan Allah (gloria dei). Teologi Calvin juga berpusat pada Kristus yang menyatakan 

kemuliaan dan rahmat Allah. Calvin menekankan bahwa kemuliaan Allah adalah tujuan utama 

dari segala-galanya, baik untuk Allah maupun untuk manusia. Demikian halnya dalam doksologi 

harus seimbang antara pengakuan kepada Allah dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Hamba Tuhan dipahami sebagai pelayan Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang 

dipercayakan oleh Allah yang telah memanggilnya. Hamba Tuhan adalah seorang yang dipanggil 

Tuhan secara khusus untuk menjadi alat-Nya menyampaikan Firman-Nya, atau kehendak-Nya, 

rencana-rencana-Nya, dan yang juga mendoakan umat.  

Standar tertinggi kualitas pelayanan adalah memuliakan Allah. Segala sesuatu diciptakan 

bertujuan untuk memuliakan Allah. Demikian halnya dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

seorang hamba Tuhan. Pelayanan yang memuliakan Allah merupakan standar pelayanan yang 

berkualitas 

Peran doksologi yang sangat signifikan bagi pelayanan hamba Tuhan, yaitu doksologi 

sebagai dinamisator, doksologi sebagai permurnian motivasi, dan doksologi sebagai tujuan 

pelayanan. Kemuliaan Allah merupakan tujuan tertinggi (the ultimate goal) dari seluruh aktifitas 



pelayanan. Dengan demikian doksologi berimplementasi bagi pelayanan misi, pelayanan gereja 

dan pelayanan pendidikan. 

Dari hasil penelitian di atas maka penulis akan memberikan saran bagi hamba Tuhan 

dalam pelayanan misi, gereja dan juga pendidikan. Pemahaman pelayanan misi yang didasarkan 

pada konsep pemahaman doksologi menjadikan kualitas pelayanan meningkat karena memahami 

tujuan utama pelayanan misi yang sesungguhnya. Dengan pemahaman doksologi yang benar 

pelayanan hamba Tuhan di dalam gereja akan berdampak pada kualitas pelayanan, yaitu 

mendinamiskan kualitas pelayanan, memurnikan motivasi dalam melayani dan mengarahkan 

pelayanan yang dilakukan pada akhirnya Allah dimuliakan. Tujuan tertinggi pelayanan hamba 

Tuhan dalam pendidikan adalah membawa peserta didik untuk memahami dan mengenal 

kehendak Allah di dalam hidupnya yaitu memuliakan Allah. Kualitas pelayanan pendidikan 

terkait erat dengan tujuan pendidikan. Pendidikan membawa dan mengarahkan orang untuk 

memahami tujuan Allah yaitu berdoksologi. Aspek penting dalam pelayanan pendidikan 

berkualitas bagi seorang hamba Tuhan adalah memuliakan Allah. 

 
 


