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MOTTO : 

 

KARENA ITU RENDAHKANLAH DIRIMU DI BAWAH TANGAN TUHAN YANG KUAT, SUPAYA 

KAMU DITINGGIKANNYA PADA WAKTUNYA.  SERAHKANLAH SEGALA  KEKUATIRANMU 

KEPADA-NYA, SEBAB IA YANG MEMELIHARA KAMU. (1 PETRUS 5: 6-7) 

 

IKUT SERTAKAN AKU DALAM SEGALA HAL YANG KAMU KATAKAN DAN KAMU 

PERBUAT, DAN AKU AKAN MENUNTUN JALANMU DENGAN SETIA. (AMSAL 3: 5-6) 

 

YESUS HANYA SEJAUH DOA … !!!! 

 

JUSTRU KARENA ITU KAMU HARUS DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH 

BERUSAHA UNTUK MENAMBAHKAN KEPADA IMANMU KEBAJIKAN, DAN  

KEPADA KEBAJIKAN PENGETAHUAN DAN KEPADA PENGETAHUAN 

PENGUASAAN DIRI, KEPADA PENGUASAAN DIRI KETEKUNAN, DAN 

KEPADA KETEKUNAN KESALEHAN DAN KEPADA KESALEHAN KASIH AKAN 

SAUDARA-SAUDARA DAN KEPADA KASIH AKAN SAUDARA-SAUDARA 

KASIH AKAN SEMUA ORANG. SEBAB APABILA SEMUANYA ITU ADA 

PADAMU DENGAN BERLIMPAH-LIMPAH, KAMU AKAN DIBUATNYA 

MENJADI GIAT DAN BERHASIL DALAM PENGENALANMU AKAN YESUS 

KRISTUS, TUHAN KITA. (2 PETRUS 1:5-8) 
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SARIPATI 

Stratifikasi sosial merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat universal dan tidak dapat 

dilepaspisahkan dari kehidupan manusia. Stratifikasi sosial akan terjadi selama di dalam 

kehidupan  masyarakat ada sesuatu yang dihargai. Dan oleh karena itulah dalam masyarakat akan 

selalu ditemui lapisan-lapisan atau kelas sosial secara hirarkis. Ada ukuran atau kriteria yang 

secara umum dijadikan sebagai dasar dalam menentukan status seseorang di dalam masyarakat 

yakni, ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Ukuran atau kriteria 

itulah yang menyebabkan adanya prestise terhadap seseorang di dalam masyarakat. Sungguh 

menarik bahwa fenomena stratifikasi sosial ini pun sangat nampak dalam kehidupan gereja. Hal 

ini terlihat dengan diberikannya kursi khusus bagi Raja di  dalam gereja.  

Jika ditinjau dari aspek historis, keberadaan kursi raja di dalam jemaat GPM Aboru 

dipengaruhi oleh 2  faktor yakni: kolonisasi Belanda dan pola kepemimpinan tradisional. Kedua 

faktor tersebut merupakan tradisi yang telah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat 

dan beregereja di Maluku. Dan oleh karena itu, dalam ketetapan sinode GPM Nomor 

08/SND/KE-36/2010 kedudukan dan peran raja diatur namun hanya sebatas pada fungsi liturgis 

saja dan bukan pada kekuasaan absolut. Hubungan antara Raja dan pendeta didasarkan pada 

hubungan kemitraan khususnya dalam membangun kerjasama guna meningkatkan kesejahteraan, 

keadilan, dan kemakmuran di dalam masyarakat. 

Kursi raja di dalam gereja dimaknai sebagai sebuah simbolisasi kepemimpinan Kristen, 

sekaligus sebuah gambaran hubungan kerejasama serta sebagai bentuk penghargaan dan 

penghormatan. Masyarakat menilai hal tersebut sebagai sebuah hal yang wajar, karena sebagai 

seorang pemimpin di dalam masyarakat tradisional raja memiliki kedudukan yang lebih tinggi 

dan oleh karena itu mereka harus menunjukan keharusan melaksanakan peran untuk patuh 

kepada pemimpinnya. 

Baik pendeta maupun jemaat memiliki anggapan yang sama tentang keberadaan kursi raja di 

dalam gereja yakni sebagai sebuah peninggalan sejarah.bila dikaitkan dengan teori-teori yang 

ada sadar ataupun tidak disadari hal tersebut merupakan sebuah bentuk stratifikasi di dalam 

gereja. Pemahaman ini hendaknya perlu dikritisi dengan baik agar jemaat/gereja tidak terjebak 

dalam pemahaman yang keliru. 
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