
7 Tanda-Tanda Daripada Kesalehan 
 

”Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah 

yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, 

dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” 

Mikha 6:8 TB 

 

Kerendahan hati adalah ciri khas daripada kerohanian.  Kerendahan hati adalah 

karakter daripada seorang hamba Tuhan yang sejati (Yoh 13: 14-17).  Kerendahan 

hati adalah menghormati dan meninggikan orang lain di atas dirinya sendiri (Flp 2: 

3,4).  Kerendahan hati adalah ekspresi sejati daripada hidup yang merendah (Ef 4: 

2).  Sifat ini mengungkapkan sifat keserupaan dengan Kristus (Mrk 11:29). 

 

Karakteristik seorang Hamba Tuhan dikutib dalam kitab 1 Tim 6: 11,12,17.  Pertama, 

seorang Hamba Tuhan dikenal atau ditandai dengan 'melarikan diri' / ' menjauh' dari. 

Kata "melarikan diri" / "menjauh" ada dalam PRESENT IMPERATIVE 

(MENYAMPAIKAN YANG SANGAT PENTING), yang artinya tindakan berkelanjutan, 

tindakan terus-menerus yang diperintahkan.  Kata kerja Yunani, pheugo, yang kita 

mendapatkan arti  bahasa Inggrisnya buronan / pelarian. Saat godaan dosa datang, 

kita mulai bersikap seperti buronan / pelarian.  Kita adalah orang-orang 'berlari'.  Kita 

berlari tanpa berhenti.   Kita berlari setiap saat.  Kita melarikan diri / menjauh dari 

kejahatan setiap saat. Pertanyaannya adalah, dari hal apa kita melarikan diri?  Lihat 

kembali ayat-ayat 9 & 10. Kita melarikan diri / menjauh dari cinta akan uang dan dari 

semua korupsi yang mengikutinya.  Keserakahan merusak moral yang baik. 

 

Jerat terbesar dari jaman yang jahat ini: “jauhkan dirimu dari percabulan” (1 Kor 

6:18).  Jika seseorang ingin menjadi Hamba Tuhan, dia adalah orang yang 'berlari'. 

Dia harus menjauhkan diri daripada memanjakan diri dari kebejatan moral.  2 Tim 

2:22, Paulus berkata, "Jauhilah nafsu orang muda".  Jangan biarkan nafsu merusak 

jiwa Anda.  Kehendak Tuhan dengan jelas mendefinisikan batasan-batasan perilaku 

kita.  “Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi 

percabulan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, 

melainkan apa yang kudus. (1 Tesalonika 4:3, 7 TB) 

 

Paul menambahkan, "Oleh karena itu, kekasihku, jauhilah penyembahan berhala."  

Cinta akan uang atau penyembahan prestasi diri (ketenaran) bisa jadi penyembahan 

berhala.  Firman Tuhan menyatakan, "keserakahan, yaitu penyembahan berhala."  

(Kol 3: 5) Jika Anda tidak dapat mengendalikan nafsu makan, keinginan yang tidak 

terkendalikan ini akan menjadikan Anda seorang budak.  Ini akan menjadi pola 

perilaku yang membuat ketagihan.  Itu yang akan menghancurkan hidup Anda 

sepenuhnya. 

 

Ketiga, seorang Hamba Tuhan dikenal tidak hanya dari apa yang dia hindari, tetapi 

dari apa yang dia ikuti / contoh.  Kata 'mengejar' dalam New American Standard 



(NAS) adalah bentuk kata kerja aktif.  Sementara kita menjauhkan diri dari 

keduniawian, kita mengejar kebajikan rohani.  Kita menjauhkan diri dari kejahatan 

duniawi dan mengejar kebajikan rohani.  Dan instruksi ini juga dalam PRESENT 

IMPERATIVE (MENYAMPAIKAN YANG SANGAT PENTING), yang menunjukkan 

tindakan berkelanjutan di bawah perintah.  Kita diperintahkan untuk selalu menjauh 

dan selalu mengikuti.  Sisi negatifnya selalu menjauh dari hal-hal yang fana dan 

selalu mengikutinya, mengejar kebenaran dan hal-hal yang saleh.  Kejarlah satu 

tujuan ini: 'menjadi berkenan di mata-Nya' (2 Kor 5: 9).  Kebenaran adalah 

melakukan apa yang benar di mata-Nya (Ef 6: 5-9).  Kesalehan adalah masalah 

internal, kehidupan pikiran kita dan motifasi dari hati kita. 

 

 Keempat, seorang Hamba Tuhan ditandai dengan cinta, agape, cinta yang tidak 

egois, yang tak terkendali, cinta tak terbatas kepada Tuhan dan manusia.  Dia 

adalah kekasih Tuhan, mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, berkomitmen untuk 

mengorbankan diri melayani atas nama Tuhan untuk orang-orang.  Dia mencintai 

orang-orang dalam pelayanannya serta yang  memberikan nyawa-Nya untuk mereka 

semua.  Kasih Tuhan sebagai pendorongnya.  Dia melakukan segalanya dengan 

dorongan yang murni. 

 

 Kelima, seorang Hamba Tuhan memiliki kesabaran, kebajikan emas daripada 

kesalehan lainnya.  Ini mengacu pada ketekunan dalam Standar Amerika Baru.  Ini 

ada hubungannya dengan teguh / tetap, hypomone, untuk tetap di bawah.  Hopo 

artinya di bawah, dari kata kerja meno tetap, tinggal di bawah.  Dia memiliki 

kemampuan yang tak tergoyahkan untuk tetap bertahan.  Dia memiliki kemampuan 

dan stamina yang panjang untuk tetap bertahan di sana, untuk tetap bertahan saat 

tertekan dan susah. 

 

Keenam, pertarungan iman.  Seorang Hamba Tuhan dikenal dari apa yang dia jauhi 

/ hindari, apa yang dia ikuti / contohi, dan apa yang dia perjuangkan.  Sepanjang 

sejarah, kebenaran alkitabiah selalu diserang, kita harus berjuang untuk 

mempertahankan standar kebenaran yang suci.  Bab 6 ayat 20: "Jagalah apa yang 

telah dipercayakan kepadamu”, itu adalah tugas dan tugas suci / amanat Anda.  

“Pertahankan atau jaga standar kata-kata yang sehat” (2 Tim 1:13).  Ini adalah 

masalah perwalian (2 Tim 2:15). 

 

 Ketujuh, seorang Hamba Tuhan adalah pencinta satu kitab (Alkitab).  Paul memiliki 

kebiasaan membaca yang baik, "ketika kamu datang, bawakan aku buku, 

khususnya perkamen."  (2 Tim 4:13).  Paulus tahu bahwa sumber hikmat adalah 

firman Tuhan yang kudus. (2 Tim 3: 15-17).  Paulus menasihati kita untuk mengisi 

dan memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan (Kol 3:16).  Firman kehidupan 

memurnikan dan membersihkan hidup kita (Ef 5:26;  Yoh 15: 3) 

 

Saat kita tetap setia pada hal-hal di atas, kesalehan akan menjadi hiasan perjalanan 

kerohanian kita di hadapan Tuhan. 


