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Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa jabatan yang bertugas didalam 
pelayanan gereja. Penatua adalah salah satunya. Penatua merupakan jabatan yang 
dibutuhkan oleh gereja. Pelayanan penatua adalah sebuah pola  atau dasar atau 
pondasi yang dipakai oleh gereja mula-mula. Penatua terpilih bukan berdasarkan 
pilihan jemaat semata tetapi merupakan penentuan Allah untuk menggenapi pekerjaan 
Tuhan yang belum teratasi dengan baik (Kis.6 :1-6).  Mereka dipilih bukan berdasar 
kemampuan atau kecakapan saja. Mereka dipilih atas dasar memenuhi kualifikasi-
kualifikasi yang ditentukan atau ditetapkan ( 1Tim.3 :1-7 ). Mereka berhadapan 
langsung dengan jemaat yang dipercayakan kepadanya. Dimata Allah dan jemaat para 
penatua diberi otoritas untuk melaksanakan tugas memimpin, mengajar jemaat Tuhan, 
melayani firman, menggembalakan dan memerintah dan masih banyak lagi tugas 
mereka. Dengan tugas-tugas tersebut penatua bertugas memperlengkapi jemaat untuk 
pelayanan-pelayanan tertentu. Jabatan ini khusus diberikan kepada mereka yang layak 
dan memenuhi persyaratan dan disertai dengan kesadaran dan doa. Tidak lepas dari 
itu semua penatua diminta atau dituntut untuk menjadi figur contoh yang mampu 
meneladani bagi jemaat, seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka 
lewat pengajaran Rasul-Rasul. Sebagai figur pemimpin, penatua juga sebagai gembala 
yang harus pula memiliki wawasan yang luas, dedikasi, cekatan, tanggap, sabar, 
ramah, rendah hati, mencintai Tuhan. Tidak kala pentingnya didalam mengemban tugas 
pelayanan, penatua juga harus memperhatikan keluarganya, dalam arti ia mampu juga 
menjadi pemimpin ditengah-tengah keluarganya, ia mencintai istri dan anak-anak.  

Di sisi lain penatua juga diharapkan bisa menjadi panutan bagi masyarakat dan 
menjadi berkat bagi lingkungan disekitarnya serta secara umum menjadi garam dan 
terang dunia.  Menjadi panutan bagi lingkungan tidak mudah melakukannya tetapi 
penatua harus berani tampil, apapun resikonya.    

Pelayanan penatua sampai saat ini masih relevan, maka perlu dikaji ulang untuk 
melengkapi pelayanan gereja-gereja masa kini yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
pelayanan gereja mula-mula didalam Perjanjian Baru. Kebenaran-kebenaran pelayanan 
di Perjanjian Baru layak diimplementasikan. 

Tujuan penulisan skripsi ini agar gereja, jemaat dan pelayan Tuhan (pendeta, 
penginjil, penatua, diaken, majelis) memiliki paradigma yang benar sesuai firman Tuhan 
mengenai pelayanan penatua dan tugasnya.   

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 
dengan menggunakan metode penelitian literatur dan penelitian biblika untuk 
mendapatkan data tentang penatua. Dalam penyusunan data-data theologis penulis 
menggunakan penelitian theologia. Dalam penyusunan praktika penulis menggunakan 
pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.        

Berdasarkan hasil penelitian, penulis  menyimpulkan bahwa pelayanan penatua 
dapat diimplementasikan atas dasar otoritas Allah. Sehingga penatua atau pelayan 



Tuhan dapat melakukan semuanya itu atas dasar otoritas yang mereka terima dari 
Allah. Hasil penelitian juga diperoleh bahwa setiap jemaat yang diberi otoritas dan 
tanggung jawab untuk melakukan tugas pelayanan dari Tuhan ini senantiasa ia lakukan 
dengan senang hati dan tidak dengan terpaksa, bukan karena upah tetapi oleh karena 
kasih yang mau melayani. 

Penulis menyarankan agar pelayanan penatua (semua pelayan Tuhan) bagi 
gereja  Tuhan dibangun atas dasar dari pelayanan praktika ataupun pastoral.  Didalam 
pelayanan penatua ini penulis menjelaskan beberapa batasan yang ada di dalam 
pelayanan penatua. Pelayanan penatua hanya dikhususkan bagi jemaat yang terpilih 
dan terpanggil untuk melayani Tuhan diladang-Nya. Metode yang digunakan 
hendaknya dibangun berdasarkan pemahaman biblika yang tepat, dan memiliki 
pengertian bahwa penentu berhasilnya pelayanan penatua (pelayan Tuhan) bukan dari 
manusia tetapi dari kuasa Tuhan. Penulis juga menyarankan agar lembaga gereja, 
lembaga seminari (teologia) membekali, melatih, memuridkan para calon-calon penerus 
gereja, calon-calon mahasiswa (hamba Tuhan) dan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan 
untuk mengenal lebih dalam dan diingatkan akan apa yang harus ia kerjakan di tempat 
dimana ia dibentuk, baik di lingkungan gereja maupun melalui pendidikan secara 
akademis. 
 


