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Kepemimpinan hamba adalah seorang hamba yang bersedia “turun tangan” 
bersama anggotanya dalam mengerjakan suatu tugas yang telah dipercayakan. 
Berhubungan dengan kepemimpinan seorang hamba, maka perlu dipahami 
bagaimana Allah memanggil kita untuk menjadi seorang pemimpin. Di dalam 
kepemimpinan hamba, harus memiliki ketegasan dalam memimpin para pengikutnya 
dan memberikan teladan yang baik. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin 
dengan tujuan membimbing, mengarahkan jemaat untuk semakin bertumbuh di 
dalam Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Namun, hal ini sering salah 
paham bahwa menjadi seorang pemimpin adalah seseorang yang berhak berkuasa 
dan memerintah para anggota jemaatnya dalam mengerjakan tugas pelayanan. Dalam 
bagian ini, sebagian pemimpin hamba hanya mementingkan diri-sendiri dengan tidak 
mempedulikan kebutuhan jemaat dan tidak mau berkerja sama dengan jemaat. 
Panggilan menjadi seorang pemimpin menjadi suatu teladan bagi kita yaitu melalui 
kepemimpinanya dalam melayani anggota jemaat maupun orang lain. 

Kepemimpinan hamba menjadi salah satu panggilan setiap orang yang 
percaya kepada Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang 
telah dipercayakan kepada kita. Di dalam kepemimpinan, kita harus menyadari 
bahwa kita adalah wakil Tuhan untuk membawa jemaat semakin mengenal Tuhan. 
Melalui kepemimpinan kita, maka jemaat Tuhan semakin bertumbuh, kokoh dan 
iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka penulis menentukan tujuan dalam penyusunan skripsi ini, 
yaitu untuk memahami tentang bagaimana kepemimpinan hamba di dalam 
pertumbuhan gereja, dan juga untuk mengetahui sejauh mana seorang pemimpin 
berperan dalam pertumbuhan gereja. Kepemimpinan hamba di dalam gereja 
memiliki peranan penting dalam membantu pertumbuhan gereja. Sebagai seorang 
pemimpin, harus perlu memahami penyebab pertumbuhan gereja agar gereja terus 
bertumbuh sesuai yang Tuhan inginkan. 
 

Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengalami pertumbuhan yang 
sangat luar biasa. Sebagai pemimpin hamba, seharusnya memberikan motivasi 
kepada jemaat untuk memberiktakan Injil. Pertumbuhan gereja bukan berdasarkan 
kemampuan manusia, tetapi berdasarkan pada Roh Kudus yang memimpin dan yang 
memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan gereja mula-mula adalah merupakan contoh 
bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mereka hidup di dalam persekutuan, saling 
berbagi dan bertekun di dalam pengajaran Rasul. Sehingga jumlah mereka terus 
bertambah. Pertumbuhan gereja didasarkan pada campur tangan Tuhan sehingga 
bertumbuh dengan baik. Tanpa campur tangan Tuhan gereja tidak akan bertumbuh. 



Dalam Kisah Para Rasul gereja mula-mula merupakan salah satu contoh gereja yang 
bertumbuh disebabkan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para Rasul. 
Melalui Kepemimpinan Hamba dari para Rasul banyak orang yang di 
menangkan dan menjadi percaya, memberi diri untuk dibaptis,baik laki-laki maupun 
perempuan. Sehingga mengalami perubahan yang sangat besar yaitu terjadinya 
pertumbuhan gereja (Kisah Para Rasul. 8:4-13). Dengan demikian, bahwa 
kepemimpinan Hamba dalam pertumbuhan gereja sangat erat kaitannya. Di dalam 
gereja jika tidak ada pemimpin hamba, maka Gereja tidak akan bertumbuh. 
Pemimpin hamba dan pertumbuhan gereja kaitannya sangat erat sekali, karena 
Gereja bertumbuh, salah satunya disebabkan adanya pemimpin hamba yang 
memotivasi jemaat untuk melakukan penginjilan. Oleh karena itu pemimpin hamba 
mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan gereja. 


