
 



Amsal 17:17, Seorang sahabat menaruh kasih 
setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam 
kesukaran.
Tidaklah mudah mendapati sahabat sejati yang se-
nantiasa bersedia hadir dikala sahabatnya sedang 
berada dalam persoalan dan kesukaran. Manusia 
cenderung "Sibuk" dengan urusannya sendiri, 
sementara ia tidak ada "waktu luang" memberi per-
hatian kepada sahabatnya yang sedang dalam 
kesukaran. Namun gereja terpanggil untuk senan-
tiasa bersedia hadir sebagai "teman" bagi orang 
lain yang sedang dalam kesukaran. Untuk itu gere-
ja harus membangun komunitas "Teman Sejati", 
sehingga dampaknya  dapat membawa orang me-
ngalami kasih Kristus dalam hidupnya.
2 Korintus 2:15, Sebab bagi Allah kami adalah 
bau yang harum dari Kristus (red. Menjadi Sahabat 
Sejati) di tengah-tengah mereka yang diselamat-
kan dan di antara mereka yang binasa.
Pertemanan sejati selalu membawa dampak positif 
bagi orang lain dan diri sendiri, diantaranya:
1. Pertemanan sejati mewujudkan mimpi besar
Kejadian 11:6, Dan Ia berfirman: "Mereka ini satu 
bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini 
barulah permulaan usaha mereka; mulai dari 
sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, 
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Satu bangsa, satu bahasa adalah wujud dari per-
temanan yang kuat. Dampaknya, apapun yang 
orang-orang Babil rencanakan dan mimpikan saat 
itu tidak ada satupun yang tidak terlaksana.
2. Pertemanan sejati menarik Hati Allah
Markus 2:5,  Ketika  Yesus  melihat  iman mereka, 

■ Karakteristik Generasi Pemenang ■
1. Selfless (Tidak Egois) Mat. 1:18-20

Orang selfish ...> tidak akan maximum
ie: Rupert Murdoch, B Gate, Jackie Chan

ie: Jackie Chan

Orang 'selfish' senang saingannya gagal
ie: Kontes Cheff

Orang 'selfish' susah bersyukur
ie: Pembelian tiket promo

Org selfless lbh diberkati dari org selfish
ie. Petani yang membagi benih baik

2. Influential (Berpengaruh) Mat. 1:21
Index pengaruh: Positn, P'larity, 

Resources
 Tuhan Yesus tdk punya ttp berpengaruh

berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: 
"Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!"
Iman yang dimiliki oleh orang lumpuh dan 
ke empat temannya menarik hati Allah 
untuk menyembuhkannya  Mrk. 2:12. Ini-
lah dampak indah dari pertemanan sejati. 
Ingatlah, manusia tidak didisain Allah un-
tuk  hidup sendiri. Kita membutuhkan or-
ang lain. Itu sebabnya betapa pentingnya 
membangun pertemanan sejati dengan 
orang lain. Untuk membangun perteman-
an sejati, kita membutuhkan tiga  elemen:
1. Elemen Pertama: MENGAMPUNI
Hubungan apapun akan kuat dan tidak 
terceraikan bila mempraktekkan pengam- 
punan. Tuhan Yesus mengajarkan peng-
ampunan sebanyak 70x7 kali Mat. 18:21 
-22. Sangat diyakini ini bukan dalam kon-
teks jumlah. Karena sebanyak 490 kali itu 
tetap terbatas. Angka 70x7 kali pernah 
tercatat dalam Dan. 9:24. Dalam konteks 
pengampunan 70x7 kali, maknanya:
1. Sampai ada perubahan
2. Menghapus kesalahan sampai tidak

menyimpan rasa sakit hati lagi
Hubungan akan kuat jika masing-masing 
orang siap melepas pengampunan.
2. Elemen Kedua: Menghormati
Belajar menghormati satu dengan yang 
lain untuk membangun pertemanan sejati 
Roma 12:10; 1 Sam 12:6-8; 2 sam. 22:2.
3. Elemen Ketiga: Menberkati
Kita dipanggil untuk memberkati 1 Ptr. 3:9
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