
"Membangun Persekutuan Yang Saling Mengasihi" 

TEMAN YANG SEJATI

Ketika kita menggunakan kata “sahabat” sekarang ini

kata itu begitu gampang. Terkadang teman seperti

teman di Facebook bukanlah teman yang sebenarnya.

Hanya berteman di Facebook. Dia hanya tertarik

dengan apa yang sedang Anda lakukan. 
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Amsal 17:17 

“Seorang sahabat
menaruh kasih setiap
waktu, dan menjadi

seorang saudara dalam
kesukaran.” 

Namun disini kita tidak sedang berbicara tentang teman seperti itu melainkan tentang

teman yang sejati. Seseorang yang bisa Anda andalkan. Bukan seseorang yang masuk

ke dalam hidup Anda dan tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin ingin

mendapatkan sesuatu dari Anda. Sesuatu yang menarik dan mendapatkan keuntungan

dari mengenal Anda. Tetapi kita tidak sedang berbicara tentang teman seperti itu kita

sedang berbicara tentang teman yang sejati. 

APA ITU TEMAN SEJATI? 

Dijelaskan disini seseorang yang mengasihi Anda setiap waktu. Bukan ketika Anda kaya

dan dia mendapatkan sesuatu dari Anda. Ketika Anda miskin ia meninggalkan Anda.

Itu bukanlah sahabat. 

 

Sahabat adalah seseorang yang mengasihi Anda setiap waktu. Ketika Anda jatuh

dia ada untuk menolong Anda. Ketika Anda sedang senang dan bersukacita dia turut

bersukacita bersama dengan Anda. Itulah teman sejati. Kenyataannya adalah teman

seperti itu sangat jarang di zaman sekarang. 

 

Jika Anda memiliki sebanyak 5 orang teman yang sejati, Anda adalah orang yang

diberkati. Bahkan hampir semua orang tidak sampai memiliki 5 teman sejati.

Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda memiliki lima teman yang sejati? Anda akan

mengetahuinya ketika Anda sedang dalam masalah namun tidak ada yang menolong

Anda maka Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki teman yang sejati. 



MENGAPA TEMAN YANG SEJATI SANGATLAH JARANG? 
Itu karena manusia adalah orang yang BERDOSA. Ketika Adam berdosa hati kita

menjadi penuh dengan dosa. HATI YANG PENUH DOSA PADA DASARNYA
MERUPAKAN HATI YANG BERPUSAT PADA DIRI SENDIRI. Tidak memperdulikan

orang lain hanya peduli dengan diri sendiri. Yang dia inginkan hanyalah

mendapatkan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Terkadang untuk keluarganya

sendiri. Tetapi pada dasarnya semuanya tentang “AKU.” Sangat jarang sekali tentang

“KAMU.”Jadi, secara sederhana teman seperti itu sangat jarang karena kita adalah

orang berdosa. 

SEKARANG, BAGaIMANA KITA BISA MENDAPATKAN TEMAN SEPERTI ITU YANG DAPAT MENOLONG

ORANG LAIN YANG MEMBUTUHKAN?

 Tentu saja, jawabannya adalah selalu SALIB. Jawaban atas berbagai masalah di

dunia adalah salib. Tanpa salib kita semua akan egois. Semua orang mementingkan

diri sendiri. Seperti politisi dia mengambil lebih banyak karena dia berkuasa. Orang

yang kaya dia mengambil sebanyak-banyaknya karena dia berkuasa. Orang miskin

juga ingin mendapatkan sesuatu. TETAPI UNTUK MEMBERI DENGAN CUMA-CUMA,
DENGAN SUKARELA, TANPA SYARAT HANYA ORANG PERCAYA YANG SEJATI

YANG MAMPU MELAKUKANNYA. 
 

Ketika kita benar-benar menyadari betapa berdosanya hati kita. Dan kita menerima

Yesus sebagai Juruselamat kita, kita percaya di atas salib, IA TELAH MATI UNTUK
SEGALA DOSA KITA - DOSA MASA LALU KITA, DOSA SEKARANG, DOSA MASA

DEPAN. Kita menerima Dia sebagai Juruselamat kita maka Yesus masuk ke dalam

hati kita. 

KRISTUS HIDUP DI DALAM KITA

Ingatlah selalu Galatia 2:20, Kristus hidup di dalam kita dan ketika Kristus hidup di

dalam kita maka kita memiliki karakter Yesus. Tidak dengan segera tetapi benih

Yesus yang ada dalam hati kita perlahan-lahan bertumbuh seiring kita membaca

Firman Tuhan, berdoa dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Pada saat itu

ANDA MAMPU MENGASIHI SEPERTI YESUS. Mengasihi dengan memberi. Jadi kata

kasih bukanlah tentang apa yang bisa saya dapatkan, "Aku suka ini. Aku suka makan

saksang. Aku suka ini." Tidak! Kasih disini berbicara tentang Kasih Allah. 

 

Karena begitu besar Kasih Allah Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal. Lalu

bagian kedua dari ayat 17,  “dan menjadi saudara dalam kesukaran.” 



DILAHIRAN KEMBALI

Ketika kita menerima Yesus kita dilahiran kembali. 

Ketika Anda menerima Yesus Anda lahir kembali dengan karakter yang baru

bukan hanya karakter lama dari ayah Anda tetapi telah memiliki karakter Yesus. 

Ketika Anda dilahirkan dengan karakter Yesus di dalam Anda, Anda menjadi
lebih daripada teman. Anda menjadi seperti saudara. Seorang saudara adalah

seseorang yang kita kenal. Jika Anda memiliki seorang saudara dari keluarga yang

sama ketika ada masalah biasanya paling tidak ketika teman Anda tidak

disamping Anda tetapi saudara Anda akan ada membantu Anda karena memiliki

hubungan darah. Ketika Anda menerima DNA Yesus Anda mampu mengasihi

orang lain yang bukan berasal dari keluarga Anda. 

Tetapi sekarang karena hati Yesus Anda mampu menjadi saudara bagi orang
lain yang kesulitan. Jadi, apa yang kita lihat di ayat 17 ini menunjukkan karakter

orang percaya yang benar bukan orang percaya KTP. Jadi karakter orang percaya

yang benar adalah dia mampu mengasihi orang lain dan ia mau menolong orang

lain yang sedang dalam kesusahan. Jadi, Anda bisa menyelidiki hati Anda apakah

Anda orang percaya KTP? Atau, “Oh, saya bisa melihat hati saya lambat laun lebih

peduli dengan orang lain. Lebih bersedia menolong orang lain, orang yang sedang

dalam kesusahan." Jika Anda memiliki karakter ini maka Anda bukan sekedar

orang percaya KTP melainkan orang percaya yang benar. Sekarang kita lebih

menjadi seperti saudara terhadap orang lain, Anda harus sedikit lebih waspada. 

KETIKA KITA MENERIMA YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT KITA
BELAJAR UNTUK MENJADI SEORANG TEMAN. DAN SEBENARNYA

KITA DILAHIRKAN KEMBALI MENJADI SEPERTI SAUDARA.

Dalam Yohanes 3:3 dikatakan, “… sesungguhnya jika seorang tidak
dilahirkan kembali,…” 



SEORANG PENJAMIN

Jadi, berhati-hatilah ketika Anda ingin membantu orang lain kadang-kadang Anda

menjadi penjamin mereka. Itu berbahaya. Jika Anda ingin membantu berikan kepada

mereka apa yang Anda punya. Tetapi jika Anda menjadi penjamin bagi seseorang

mungkin mereka meminjam uang untuk membeli rumah dan pihak bank

mengatakan bahwa mereka membutuhkan penjamin sehingga Anda

menandatanganinya untuk membantu teman Anda dimana sebenarnya Anda tidak

memiliki uang untuk membayar apabila teman Anda gagal membayar Anda yang

harus membayarnya karena Anda penjamin. Namun karena Anda ingin membantu

kadang-kadang Anda tidak paham.

Ayat 18, ketika Anda mulai mengasihi orang lain kadang-kadang Anda bisa masuk ke

dalam jebakan. Ayat 18, “Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat
persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya.” 

 

JIKA INGIN MEMBANTU BANTULAH DENGAN KEMAMPUAN ANDA
Dikatakan di ayat 18, ketika tidak berakal budi, ketika Anda kurang paham tentang

bahaya menjadi seorang penjamin. Mungkin dengan gegabah menjadi seorang

penjamin maka Anda akan mendapatkan masalah besar. JADI JIKA INGIN
MEMBANTU, BANTULAH DENGAN KEMAMPUAN ANDA. Tetapi tolong jangan

memberikan kepadanya sesuatu yang tidak Anda miliki. Anda menandatangani

sesuatu, “Oh, saya janji akan membayar bank.” Anda tidak punya uangnya. Mungkin

dia sakit atau meninggal dan tidak mampu membayar maka Anda dalam masalah. 

JANGAN MENJADI CEROBOH
Ayat 19, “Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran…” 

Apa maksudnya? Hanya karena Anda berteman jangan menjadi ceroboh. Jangan, “Ah,

kita berteman kita bisa melakukan sesuka kita. Kita bergosip tentangnya,”

Pertemanan Anda mungkin teman Anda baik kepada Anda dia mentraktir minum

dan Anda minum berlebihan hingga mabuk. Kemudian Anda mengucapkan sesuatu

yang tidak mengenakkan. Apa yang terjadi? 

 

Terkadang kita ceroboh dalam berteman. Kita begitu santai, Kita lupa bahwa kita

harus berhati-hati dalam berteman bukan sembarangan dengan teman kita. Jadi,
ketika Anda suka pelanggaran seperti yang dikatakan dalam ayat 19, seringkali

berakhir dengan pertengkaran.  “Kamu mengatakan ini tentang aku. Kamu bergosip

tentang aku” “Tidak, hanya sekedar ngobrol tentang kamu.” Jadi, berhati-hatilah. 



TETAPLAH RENDAH HATI

Sebagai orang Kristen kita tahu Kristus adalah Anak Allah dan Ia tidak pernah

menunjukkannya. Dia cukup makan dan tidak pernah ingin menunjukkan, “Oh, Aku

adalah Anak Allah.” Tidak pernah demikian. Tetapi ada orang yang memiliki sedikit

uang lebih dan ingin membangun pintu yang besar,  “Wah, aku sekarang sudah kaya.”

Anda tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ketika Anda melakukannya Anda sedang

mencari masalah. Mungkin perampok akan merampok Anda, penculik menculik

anak-anak Anda, mungkin orang yang iri akan mengatakan hal yang buruk tentang

Anda. Mengapa mencari masalah? 

Bagian ke-dua dari ayat 19, “Siapa yang memewahkan pintunya mencari
kehancuran.” Apa maksudnya? Saya pikir ini bisa berarti dua hal. Anda membuat

pintu yang besar artinya ketika Anda sukses Anda ingin pamer dan Anda ingin

menunjukkan, “Wah, aku sangat kaya dan punya banyak uang.” Banyak sekali orang

cenderung melakukan hal ini. Mereka suka memamerkan. 

 

HARGAI PERTEMANAN ANDA

Pengertian yang ke-dua bisa berarti, ayat 19, siapa yang memewahkan pintunya bisa

berarti bahwa ia membuat batas dengan orang lain. Mungkin orang ini sedikit

sombong, merasa lebih baik dari orang lain sehingga ia tidak ingin bergaul dengan

orang lain. Berhati-hatilah. Jadi dalam persahabatan Anda harus memelihara
pertemanan Anda. Ketika Anda mendapatkan teman itu satu hal tetapi tetap hargai

pertemanan Anda.  

MEMEGAHKAN DIRI TIDAK PERNAH BAIK, SOMBONG TIDAK
PERNAH BAIK, TETAPLAH RENDAH HATI. BERKAT BERASAL DARI
ALLAH. KETIKA KITA DIBERKATI KITA MEMILIKI LEBIH BANYAK

UNTUK MEMBANTU ORANG LAIN BUKAN UNTUK PAMER.

BERHATI-HATILAH AGAR KITA TIDAK BERBOHONG

Ayat 20, “Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia,
orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka.” 



 Anda akan mengasihi orang lain. 

Anda akan menolong orang lain. 

Itu yang dikatakan ayat 17, ITULAH TEMAN SEJATI.

Berhati-hatilah agar kita tidak berbohong. Ketika teman Anda mendapati Anda

berbohong Anda akan kehilangan kepercayaan. Teman Anda tidak percaya lagi dan

tidak mau berurusan lagi dengan Anda karena Anda tidak jujur. 

 

Jadi Anda lihat di ayat 17, berbicara tentang seorang sahabat bukti tentang apakah

Anda seorang sahabat? “Ah, kamu punya banyak teman.” Apa maksudnya? Anda

memiliki teman artinya..

 

Tetapi, KETIKA KITA DILAHIRKAN KEMBALI DAN MEMILIKI DNA YESUS DALAM
HIDUP KITA kita menjadi sahabat sejati dan ketika kita bertumbuh kita menjadi

lebih dari teman dan kita menjadi saudara. Bersedia menolong orang lain. 

Itulah sebabnya
gereja yang baik

dengan jemaat yang
bukan Kristen KTP

tetapi Kristen sejati.

Akan saling menolong di gereja seperti masa Covid

sekarang, Anda akan melihat orang Kristen yang benar

akan menolong mereka yang membutuhkan. Beberapa

orang punya lebih banyak, beberapa diberkati, pekerjaan

mereka masih stabil, masih cukup menghasilkan, Tetapi

beberapa saudara mereka di gereja sedang menderita.

Mereka bersedia untuk membantu. 

Tidak menjadi penanggung karena Anda akan dapat masalah (ada di ayat 18). 

Di ayat 19, jangan melakukan pelanggaran secara ceroboh karena akan

mengakibatkan pertengkaran dengan teman Anda. 

Ayat 20 jangan berbohong. Anda akan kehilangan kepercayaan teman Anda. Saya

berharap nas singkat dari Amsal ini dapat membantu kita dalam membangun

persekutuan yang saling mengasihi dalam gereja kita. 

Jadi, AYAT 17 BERBICARA TENTANG BUKTI DARI KESELAMATAN KITA yaitu kita

mulai bersahabat dengan orang lain, bersaudara dengan orang lain bukan hanya
memikirkan diri kita sendiri. 

 

Kemudian AYAT 18, 19 DAN 20 MENGAJARKAN KITA BAHWA KETIKA KITA
MEMPUNYAI TEMAN KITA JUGA PERLU  BERHATI-HATI. 

 

 

Tuhan memberkati Anda.


