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Sandi, seorang gadis yang berkunjung pada suatu gereja. Dan di gereja tersebut Sandi
bertemu dengan John yang menyambut Sandi dengan ramah. John juga senantiasa mengajak
Sandi bercakap-cakap dan mendorong Sandi untuk ikut pelayanan. Beberapa saat Sandi
merasa kuatir kalau John ada hati terhadap dirinya. Dan mungkin saja suatu saat John akan
mengajaknya pergi keluar berdua (dating).
Apakah kekuatiran Sandi itu beralasan? Memang tidak dipungkiri banyak hubungan sesama
teman antara cowok dan cewek menjurus pada hubungan yang romantis. Dan hal itu adalah
normal karena Tuhan juga yang telah mencipta cowok untuk tertarik sama cewek. Bukan
sejenis. Tetapi apakah setiap pertemuan atau adanya hubungan teman antara cowok dan
cewek akan menjadikan mereka sepasang kekasih?
Memang John tidak pernah belajar bagaimana untuk berteman dengan seorang cewek atau
Sandi harus mengambil pelajaran Relationship 101 bagaimana caranya menghadapi seorang
cowok atau cewek. Apalagi jika hubungan tersebut berada dalam situasi yang khusus misalnya
kelompok belajar bersama atau dalam kelompok kecil Bible Study di gereja. Akan membuat
hubungan cowok dan cewek itu bertambah dekat. Sehingga tidak heran kalau ada kelompok
kecil Bible Study yang dipisah secara status, cowok sendiri cewek sendiri.
Jim Furrow, guru besar dari konseling pernikahan dan keluarga dari Fuller Seminary California
mengatakan, "Kita akan banyak kehilangan jika kita tidak mempunyai hubungan antar cowok
dan cewek. Persahabatan antar lawan jenis akan menolong kita mengerti Tuhan dengan lebih
banyak karena demikianlah kita dicipta oleh Tuhan."
Persahabatan antara cowok dan cewek bisa terjadi kapan saja. Karena banyak cowok atau
cewek yang membatasi bersahabat dengan lawan jenisnya, maka mereka menikah. Tetapi kita
hidup sehari-hari di tempat kerja, gereja, sekolah, shopping mall akan bertemu dengan lawan
jenis kita.
Yang dinamakan persahabatan dimulai dengan rasa suka. Tidak mungkin Sandi akan
menerima kehadiran John kalau dia tidak suka dengan John. Rasa suka ini akan berlanjut
dengan ketertarikan. Dan ketertarikan akan berlanjut dengan keromantisan. Dan banyak orang
yang sudah tahu akan hal ini mereka hanya membatasi pada rasa suka saja dengan lawan
jenisnya.
BELAJAR DARI TANDA-TANDA
Persahabatan antara cewek dan cowok tidak harus berakhir dengan pacaran apalagi
pernikahan. Suatu hari Sabtu setelah persekutuan Sandi diajak John untuk ramai-ramai makan
es krim. Sandi mengiyakan ajakan John tersebut. Tetapi ketika John mengajak Sandi untuk
nonton berdua setelah pulang dari kuliah siang hari, Sandi menolak dengan halus ajakan John.
1. Tentukan batasan anda ketika anda ingin berteman dengan lawan jenis.
Jika anda hanya memutuskan untuk sampai batas 'suka' maka lebih baik anda
bersikap seperti Sandi. Dan sekaligus membatasi pertemuan. Pertemuan teman antar lawan
jenis secara pribadi memperbesar kesempatan dari hubungan teman menjadi hubungan
pasangan.
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Memang suatu persahabatan tidak memandang umur, kulit, status sosial atau lawan jenis.
Tetapi sekali lagi biarlah kita melihat motivasi apa dibalik persahabatan itu ? Terutama
persahabatan antar lawan jenis.
2. Perhatikan etika pergaulan dan persahabatan.
Bagi orang Timur persahabatan antar lawan jenis adalah hal yang tidak wajar. Tapi
bagi dunia Barat mungkin masih men-toleransi akan hal ini. Persahabatan antar lawan jenis
yang masih dalam status 'single' bagi masyarakat Timur mungkin masih dimaklumi. Tetapi hal
ini akan menjadi tabu jika persahabatan antar lawan jenis antara seorang istri dengan seorang
pemuda lajang.
3. Hubungan teman antar lawan jenis tidak dapat mengesampingkan Tuhan.
Karena dengan mengikutkan Tuhan dalam suatu persahabatan baik yang sejenis
maupun antar lawan jenis akan membuat persahabatan lebih berarti. Persahabatan dalam
Tuhan bukan hanya persahabatan antar dua orang teman, tetapi suatu persahabatan yang
mempunyai dasar yakni takut akan Tuhan.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih ? Dengan menjaganya
sesuai dengan FirmanNya. Banyak persahabatan antar lawan jenis yang tetap berlangsung
sampai mereka menjadi kakek dan nenek. Dan alangkah indahnya jika persahabatan yang
telah berlangsung sekian puluh tahun itu dapat bertahan pula dengan saling membagikan kasih
Tuhan.
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