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BAB IV 

REFLEKSI TEOLOGIS 

 

Dalam gereja ditemukan berbagai kepentingan yang berbeda. Sebagai akibat, 

perbedaan itu dapat memunculkan konflik yang selanjutnya dinilai sebagai sesuatu yang 

wajar.
1
 Ketika menghadapi konflik, gereja tidak dapat sepenuhnya bersikap Kristiani dengan 

membiarkan konflik itu terjadi dan mereda dengan sendirinya. Dengan demikian kehidupan 

jemaat dalam gereja tidak semakin terpuruk oleh adanya konflik.   

Pendampingan pastoral juga merupakan cara yang sering digunakan untuk melakukan 

resolusi konflik dalam gereja. Pendekatan yang diberikan biasanya dari pihak gereja dengan 

tujuan agar pihak yang berkonflik dapat menyalurkan masalah yang sedang dihadapi dan 

bersedia dibimbing untuk mencapai penyelesaian.  Menurut seorang ahli penggembalaan 

Clinebell misi dan arti dari pelayanan pastoral yang terpenting adalah sekaligus merupakan 

tujuan dari gereja yaitu “mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri 

secara penuh”. 
2
  

Dengan mengacu pada tujuan dan misi diatas maka gereja tidak hanya mengasihi 

Tuhan dan diri sendiri akan tetapi gereja juga mengasihi sesama dalam hal ini warga jemaat 

yang telah di percayakan Tuhan bagi gereja. Gereja perlu melayani sesama secara utuh tanpa 

mengutamakan diri sendiri, sehingga apa yang menjadi tujuan dari gereja dapat di capai 

dengan baik dan benar.  

Tidak hanya untuk mencapai sebuah tujuan atau misi gereja harus mengasihi sesama 

namun hal ini berlandaskan pada ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 12: 12-28 yang 

mana gereja dan jemaat adalah anggota dari satu tubuh yaitu Kristus. Dengan demikian setiap 
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anggota-anggota tubuh harus bersatu karena setiap anggota memiliki fungsinya masing-

masing. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit maka semua anggota akan merasakan 

hal yang sama. Oleh karena hal tersebut maka setiap anggota harus saling memperhatikan 

satu dengan yang lain. (ayat 25-26) “Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi 

supaya anggota-anggota yang berada itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota 

menderita, semua anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut 

bersukacita.”  

 Penegasan diatas menjadi sebuah peringatan bagi  gereja untuk tetap utuh dan saling 

memperhatikan satu dengan yang lain. Hal ini tidak hanya peringatan bagi gereja akan tetapi 

juga bagi setiap warga jemaat, sehingga saat salah satu anggota jemaat mengalami sebuah 

masalah maka gereja dan jemaat lainnya datang menolong dan menopang. Demikian juga 

sebaliknya ketika warga jemaat dan gereja mengalami masalah maka gereja dan warga jemaat 

bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik dari masalah yang ada. Selanjutnya di 

ungkapkan dalam 1 Korintus 12:12 “Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-

anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, 

demikian pula Kristus. 

 (Ayat 28) “Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat: pertama 

sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang 

mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk 

memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa Roh.” Dalam hal ini Allah menempatkan 

seorang gembala bagi jemaat-jemaatnya agar mereka dapat dijaga dan dipelihara, sehingga 

warga jemaat dapat memperoleh penguatan saat mengalami masalah dan jemaat tidak merasa 

sendiri atau ditinggalkan. Hal inilah yang harus diingat oleh seorang gembala dalam melayani 

jemaat yang telah di titipkan Tuhan baginya. Ketika seorang gembala melakukan tugas dan 
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tanggung jawabnya secara total dan penuh maka tidak akan ada perpecahan yang 

terjadidalam tubuh jemaat. 

Tugas dan pelayanan dari pendampingan pastoral merupakan suatu pelayanan kepada 

Tuhan sendiri, dengan alasan bahwa dia sendiri dalam hal ini konselor telah diselamatkan 

oleh Tuhan maka ia juga dipanggil untuk melayani Tuhan melalui sesamanya. Maka 

pelayanan pastoral bagi sesama tidak boleh hanya menekankan satu aspek saja melainkan 

harus memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Sebagai sarana untuk memperbaiki 

hubungan yang telah rusak gereja harus menempatkan pelayanan kepada setiap jemaat pada 

tempat yang pertama dan bukan sebagai kekuasaan dari Gereja untuk membuat peraturan-

peraturan sendiri. Dengan mengacu kepada ayat Alkitab 1 Petrus 5:2-3: 

²“Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jngan dengan paksa, tetapi dengan sukarela 

sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian 

diri”. ³“janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan 

kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu” 

 

Melalui Ayat diatas maka para gembala diperingatkan untuk melakukan tugas dan 

tanggung jawab mereka sebagai pelayan yang mengacu kepada Alkitab tanpa harus 

mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi yang sebenarnya bertantangan dengan 

Alkitab dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau mau memerintah jemaat agar sesuai 

dengan keinginan pribadi. Pelayanan pengembalaan tidak hanya berpusat kepada 

penyampaian  Firman dalam ibadah minggu atau ibadah keluarga saja tetapi penanganan 

konsultasi dan pendampingan juga dibutuhkan, sehingga muncul suatu pelayanan yang 

bersifat total. Pendampingan sangat dibutuhkan oleh warga jemaat yang mengalami masalah 

karena dengan adanya pendampingan maka warga jemaat akan mengalami pemulihan dan 

mengutuhkan kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, yakni fisik, sosial, 

mental dan spiritualnya.  

Dalam kenyataan pelayanan di GKS Nggongi, sebagai pelayan tidak melakukan 

tugasnya secara total. Gembala lebih mengutamakan urusan adat dari pada pelayanan kepada 
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jemaat dan pelayanan itu diwakilkan kepada vikaris. Oleh karena hal inilah maka jemaat 

merasa tidak diperhatikan oleh gembalanya dan merasa bahwa gembala lebih pilih kasih. 

Kekecewaan warga jemaat GKS Nggongi terhadap pelayanan gereja berujung pada sebuah 

konfik dimana warga jemaat pergi dan meninggalkan gereja asal. Warga jemaat memilih 

untuk mencari seorang gembala yang memahami mereka serta memberikan mereka rasa 

nyaman. 

Dalam kehidupan pelayanan sering terjadi konflik antara jemaat dengan pelayan, hal 

tersebut biasanya di sebabkan karena ketidakpuasan jemaat terhadap pelayanan yang 

dilalukan oleh gereja. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena gereja membuat peraturan 

diluar tugas yang harus dilakukan oleh gereja, seperti yang terjadi di GKS Nggongi. Dimana 

setiap pasangan yang hendak menikah harus harus terlebih dahulu menyelesaikan upacara 

pernikahan adat kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan nikah di gereja. Hal tersebut 

akhirnya membuat jemaat GKS Nggongi mengambil keputusan untuk pindah ke gereja lain.  

Dari setiap konflik yang terjadi di jemaat GKS Nggongi perlu adanya sebuah resolusi 

konflik yang baik agar warga jemaat tidak lagi lari atau menghidar dengan masalah-masalah 

yang ada melainkan berani untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan penyelesaian yang  

tepat untuk setiap konflik tersebut. Tidak hanya warga jemaat yang harus menghadapi dan 

menyelesaikan konflik yang ada namun gereja juga mampu menjadi mediator yang baik 

untuk masalah yang di hadapi warga jemaat GKS Nggongi.  Tujuan dari resolusi  Konflik 

ialah menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang lebih 

baik diantara kelompok-kelompok yang berkonflik. Resolusi konflik mengacu pada strategi-

strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu 

kesepakatan untuk mengakhiri  konflik, tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai 

perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.
3
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Alkitab memberikan sumbangan mengenai cara untuk melakukan resolusi konflik 

yaitu dalam Matius 18:15-17  menuliskan hal-hal yang harus dilakukan ketika mengetahui 

warga gereja melakukan hal yang tidak benar, apalagi sampai berkonflik.  Matius 18:15-17 

mengatakan:  

“..apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasehatmu 

engkau telah mendapatkannya kemabali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua 

orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia  tidak 

mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia juga tidak mau 

mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang 

pemungut cukai.”  

 

Resolusi konflik yang diusulkan Matius 18:15-17 dapat dijabarkan ke dalam tiga 

langkah penyesuaian masalah
4
 yaitu menegur dan memberi nasehat secara pribadi atau empat 

mata (ayat 15). Ini merupakan panggilan kepada setiap umat Kristen untuk saling 

memperingatkan dan menasehati satu dengan yang lain. Menegur yang dimaksud adalah 

teguran yang bersifat positif dan membangun, bukan hal-hal yang bersifat memojokkan 

apalagi menyalahkan atau menghakimi.  Apabila teguran pertama tidak diindahkan, maka 

penekatan selanjutnya dapat dilakukan bersama dua atau tiga orang saksi lainnya (ayat 16). 

Hal ini dapat menolong untuk memberi pendekatan dan menjadi penengah bila terjadi 

pertentangan antara kedua belah pihak dalam proses pendampingan. Apabila cara kedua 

diatas tidak berhasil juga, maka masalah yang dihadapi dapat dibawa ke jemaat (ayat 17), 

yaitu terbatas hanya dalam lingkungan Gereja. Gereja yang dimaksud adalah anak-anak Allah 

yang tidak bersikap menghakimi, tetapi memiliki kasih dan perasaan saling mengampuni. 

Gereja harus menyadari keberadaannya sebagai pembawa damai dan mampu bersikap lemah 

lembut dalam menuntun mereka yang mau bertobat. Sehingga Gereja tidak lagi menjadi 

sesuatu yang menakutkan ataupun  tidak lagi menjadi hakim untuk setiap persoalan yang 

terjadi dalam kehidupan jemaat, akan tetapi Gereja mampu memberikan jemaat rasa aman 

dan dapat menjadi tempat yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. 
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