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The Year of God Opening Doors for Komisi Pemuda dan Anak GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya 

Komunikasi yang gagal 
Minggu III 

PENDAHULUAN 

Siapa yang tak kenal dengan tokoh kartun yang selalu bermusuhan, Tom dan Jerry. Tokoh kartun 

yang diciptakan pada tahun 1940-an ini tidak pernah akur, bahkan hingga kini. Mereka saling 

mengejar satu dengan yang lain, tidak mau mengalah, dendam, saling menghina dan licik. 

Sebenarnya, jika kita amati lebih dalam, ketidakakuran Tom dengan Jerry hanya disebabkan oleh 

satu hal, yaitu KURANG KOMUNIKASI. 

PEMBAHASAN  

Secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampai suatu pesan oleh seseorang kepada orang 

lain. Suatu proses komunikasi disebut berhasil bila pesan yang dikirimkan, dapat dimengerti oleh 

penerima pesan lewat umpan balik. 

Lalu seberapa penting peranan komunikasi menurut kamu? Firman Tuhan dalam Amsal 15:1 

berkata: “Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 

membangkitkan marah.” 

Sebenarnya Tuhan sangat rindu supaya kita selalu berkomunikasi dengan lemah lembut satu dengan 

yang lainnya. Kenapa? Karena dampak perkataan sangat besar, meredakan kegeraman. Hebat 

bukan? 

APLIKASI 

Ketika kita sudah mengetahui pentingnya komunikasi, maka ada beberapa hal kita perhatikan agar 

tidak terjadi gatot (gagal total), di antaranya: 

1. Merubah gaya bahasa (Amsal 15:1) 

2. Lebih baik mendengarkan orang lain (Yesaya 50:4) 

3. Menjaga sikap dalam komunikasi 

DOA 

Perkataan yang di ucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak 

(Amsal 25:11) 

Tuhan kami mau bertobat dari setiap perkataan, tulisan dan sikap kami yang sia-sia selama ini. Kami 

mau berubah dan menjadi teladan bagi orang disekeliling kami dalam hal berkomunikasi dengan 

orang lain. Kami rindu agar setiap perkataan, tulisan dan sikap kami seperti apel emas di piring emas 

sehingga memuliakan nama-Mu. Amin. 
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The Year of God Opening Doors for Komisi Pemuda dan Anak GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya 

Hikmat dalam berkata-kata 
Minggu IV 

PENDAHULUAN 

Waren Bennis pernah mewawancarai 70 orang yang paling berhasil di Amerika Serikat. Yang paling 

menarik adalah bahwa tidak satupun diantara mereka yang menggunakan kata “kegagalan” untuk 

menjelaskan kesalahan mereka. Sebaliknya, mereka menyebutkan “pengalaman belajar”, “biaya 

pembelajaran”, “jalan putar-putar”, “kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh”. Mungkin 

perbedaannya kelihatannya kecil, namun dampaknya besar. 

Hal tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa pemilihan kata-kata yang akan kita pakai sangat 

penting. Memang seolah-olah bedanya tidak ada, namun sesungguhnya besar. Sebab sebenarnya 

kata yang dipakai seseorang punya efek tertentu pada pikiran dan tindakannya. Begitupula ketika 

kita memperkatakan yang buruk terhadap teman kita, walaupun terlihat seperti becanda namun itu 

dapat dipakai iblis untuk merusak. 

PEMBAHASAN  

“Hidup dan mati dikuasai lidah” 

(Amsal 18:21) 

Artinya apa yang kita “tabur” dalam komunikasi kita, kita juga yang akan memakan buahnya. 

Sehingga jika kita menabur komunikasi yang baik akan memakan buah yang baik juga. Dalam 

komunikasi kita harus mengeluarkan perkataan yang baik sehingga kita dapat membangun sesama 

kita terutama kepada orang yang lebih tua dari pada kita.  

Alangkah indahnya bila perkataan-perkataan kita dapat memberi semangat kepada teman-teman 

yang sedang patah semangat. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus 

dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. 

APLIKASI 

1. Senantiasa berbicara sopan dengan siapapun tanpa mempedulikan status sosial dan ekonominya. 

2. Jika meminta sesuatu sebisa mungkin mengucapkan kata “tolong” dan di akhiri dengan terima 

kasih. Setelah itu orang yang diucapkan terima kasih sebaiknya juga membalas dengan “terima 

kasih”. 

DOA 

Tuhan Yesus, berikan kami hikmat dalam berkata-kata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. 


