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Penyerahan diri Samuel dari sejak kecil menjadi pelayan Allah, memiliki sifat 
pengabdian diri secara total (dedikasi total) dan Samuel mengerjakan sesuatu dengan 
sungguh-sungguh. Ia memulai dengan mengerjakan tugas-tugas sebagai imam yang 
kecil di Silo. Meskipun demikian ia mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan 
dedikasi secara total kepada Allah. Kalau berbicara mengenai dedikasi secara total/ 
penyerahan/ pengorbanan/ pengabdian diri secara totalitas. Hal ini seharusnya dimiliki 
oleh seorang Hamba TUHAN, Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang ini seorang 
Hamba Tuhan mengabaikan hal-hal ini, jadi seorang Hamba TUHAN tidak lagi 
mempunyai dedikasi secara total, tetapi hanya sebuah kebanggaan atau hanya sebatas 
pekerjaan. Orang yang akan memimpin umat Allah haruslah memang orang yang 
banar-benar sudah diselamatkan, ia bukan saja orang yang Kristen, melainkan haruslah 
ia adalah orang yang sudah lahir baru sehingga mempunyai dedikasi total kepada 
TUHAN.  

Hamba Tuhan adalah sebagai penerima perjanjian, suatu perjanjian yang 
mengikat, antara manusia dengan TUHAN. Kegagalan bangsa Israel melakukan 
perjanjian Allah, dengan mereka menghujat Allah, bukan karena keinginan mereka 
sendiri tetapi dikarenakan mereka kecewa kepada para imam yang memperlakukan 
mereka. Itulah yang dihadapi imam Eli, sehingga imam Eli mempunyai tanggungjawab 
yang besar selaku imam bagi bangsa Israel. Allah telah mengadakan pemilihan untuk 
wakil bagi umat-Nya yang akan bertanggungjawab atas mereka. Pemilihan ini bertujuan 
untuk pengembalaan umat-Nya kepada keadaan yang mempermuliakan TUHAN. 
Dengan demikian seorang Hamba harus mempunyai penyerahan diri kepada tuan-Nya 
secara total. Dengan demikian ia akan menjadi figur yang bisa diikuti oleh seluruh umat 
Allah. Seorang pemimpin umat Allah hendaknya mempunyai penyerahan diri atau 
dedikasi secara total kepada Allah sebagai hal utama sebagai sumber kehidupan bagi 
setiap Hamba Tuhan.  

Hal ini dapat kita lihat di dalam analisa konteks tentang dedikasi dan pelayan 
Allah. Namun yang dikehendaki oleh Allah adalah seorang pelayan Allah mempunyai 
dedikasi kepada Allah seperti halnya Samuel. Tetapi sebaliknya yang terjadi dalam 
keluarga Eli, mereka lebih mengutamakan atau menghormati keluarga dan diri mereka 
sendiri dibandingkan Allah.  
Melalui hasil penelitian tersebut maka hal ini mempunyai makna yang sangat hakiki 
bagi setiap pelayan TUHAN. Kehormatan dan nama besar yang dimiliki oleh setiap 
pelayan TUHAN, bukan menjadikan mereka lupa identitas mereka sebagai pelayan 
TUHAN yang berdedikasi total untuk melayani TUHAN. Seorang pelayan TUHAN 
hendaknya senantiasa memuliakan TUHAN di dalam keadaan apapun. Hal ini 
hendaknya menjadi dasar bagi setiap pelayan TUHAN yang telah dipilih oleh TUHAN 
untuk menjadi pelayan-Nya di zaman sekarang ini. 


