
Mempunyai
Pendirian

Dalam
Masyarakat

"Terima kasih, ini uang kembalinya."

"Tetapi Pak, uang kembalinya terlalu banyak. Ini kelebih-
annya."

"Betul. Anda seorang yang jujur. Tidak banyak yang
akan berbuat begitu!"

"Tetapi saya seorang Kristen dan Alkitab mengajar kita
harus selalu jujur."

Mungkin saudara pemah mengalami hal yang serupa.
Apakah seorang pemilik toko heran, ketika saudaramengem-
balikan uang kembali yang terlalu banyak? Ataukah dengan
cara lain saudara telah menunjukkan suatu prinsip yang lu-
hur, ketika saudara dapat melakukan yang sebaliknya? Ini-
lah suatu contoh dari orang yang menunjukkan hubungan
bermasyarakat yang benar. Saudara telah mempertahankan
kejujuran.

Dalam pelajaran ini kita akan melihat apa artinya mempu-
nyai pendirian tetap. Apabila kita senantiasa berpihak pada
yang benar, apa pun yang terjadi, maka kita akan mempu-
nyai pendirian dalam masyarakat.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Pendirian dan Firman Allah
Pendirian dan Tradisi
Pendirian dan Peraturan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Mengerti pentingnya berpihak pada yang benar dan me-
nentang yang salah.

• Menyebut cara-cara untuk menjadi saksi dengan jalan
melaksanakan tradisi.

• Menerangkan mengapa penting bagi kita untuk menaati
hukum-hukum, kecuali hukum-hukum tersebut menen-
tang prinsip-prinsip Kristen.
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PENDIRIAN DAN FIRMAN ALLAH

Tujuan 1. Mengenali apa artinya berpendirian tetap di dalam
Tuhan.

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya
kamu dapat bertahan melawan tipu 'muslihat Iblis (Efesus
6:11).

Alkitab memberi gambaran mengenai seorang prajurit
yang berdiri menentang musuh dengan mengenakan perleng-
kapan senjata yang disediakan Allah.

Apa artinya mempunyai pendirian? Apakah artinya hanya
bersikap menentang sesuatu, ataukah juga berarti berpihak
pada sesuatu? Dalam kebanyakan hal Alkitab mendorong
kita untuk bersikap menentang hal-hal tertentu. Tentu saja,
ketika kita menjadi orang Kristen kita menyetujui hal-hal
yang bersifat rohani. Kita ingin melakukan apa yang benar.
Berpendirian tetap berarti menaati kehendak Allah sebagai-
mana saudara memahaminya. Dalam beberapa keadaan,
mungkin saudara harus bersikap menentang sesuatu yang
salah.

Dalam ayat yang dikutip di atas, kita disuruh mengena-
kan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata yang
dimaksud dalam ayat itu adalah pakaian baju yang dipakai
untuk melindungi diri. Perhatikanlah, bahwa kita diberitahu-
kan mengapa kita harus mengenakan perlengkapan senjata
Allah, " ... supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu mus-
lihat Iblis." Kita tak boleh tertipu olehnya.

Perlengkapan senjata Allah diberikan untuk perlindungan.
Baju zirah adalah keadilan. Ikat pinggangnya ialah kebenar-
an. Sepatu (kasut) adalah kerelaan untuk memberitakan
Injil; ketopong adalah keselamatan; dan pedang adalah
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Firman Allah. Pedang adalah satu-satunya bagian dari
perlengkapan itu yang dipergunakan untuk mempertahan-
kan diri. Yang lain itu guna perlindungan, sehingga saudara
dapat berdiri tegap. Ini berarti bahwa saudara tidak akan
menyangkal kepercayaan saudara.

Berdiri tegap berarti bersikap tegas. Yaitu menetapkan
bahwa perbuatan, atau ajaran yang salah tidak akan mem-
pengaruhi hidup saudara. Yaitu melaksanakan perbuatan
atau ajaran yang baik, yang akan menguatkan hidup saudara
sebagai orang Kristen.

Kita dapat menggambarkan tindakan semacam ini dengan
suatu kebiasaan Kristen yang baik, yaitu pergi ke gereja.
Saudara tahu, bahwa bila tiba saatnya untuk pergi ke gereja
dan beribadah kepada Tuhan, saudara akan melakukannya.
Saudara tidak perlu memutuskannya berkali-kali. Itu sudah
merupakan kebiasaan bagi kehidupan saudara. Bagi saudara
hal itu sudah wajar.

Akan tetapi, kadang-kadang timbul keadaan yang memin-
ta kita bersikap menentang sesuatu, "Dan supaya setelah
saudara berjuang sampai akhir, saudara masih gagah perkasa.
Hendaklah saudara siap siaga." (Efesus 6:13,14, Kabar Baik).

Dalam Daniel 3, kita membaca bahwa raja mendirikan se-
buah patung dan memerintahkan semua penduduk Babilon
untuk tunduk dan menyembah patung tersebut. Tiga orang
pemuda menolaknya. Meskipun diberitahukan kepada me-
reka bahwa hukumannya ialah dicampakkan dalam perapian,
mereka tetap tidak mau mengubah pendirian mereka. Raja
menjadi sangat marah. Ia memerintahkan agar perapian itu
dibuat jauh lebih panas dari yang biasa. Pemuda-pemuda itu
berpendirian tetap dan tidak mau mengubahnya. Mereka
dicampakkan ke dalam api. Kelihatannya seperti kematian
mereka sudah pasti.
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Namun demikian, Allah tidak membiarkan mereka mati.
Ia melindungi mereka sehingga tidak terbakar. Hal itu
sangat mengherankan raja dan seisi istananya. Dia memang-
gil ketiga pemuda itu, menyuruhnya keluar dan mengatakan
kepada mereka, "Tidak ada allah lain yang dapat melepaskan
secara demikian itu" (Daniel 3:29). Pemuda-pemuda itu
telah berpendirian tetap. Apa pun yang terjadi mereka tidak
mau tunduk dan menyembah allah palsu itu. Mereka rela
dibakar daripada menyembah. Apakah saudara mempunyai
tekad bulat seperti itu untuk hidup bagi Allah? Karena
pemuda-pemuda itu berpendirian tetap, raja dan rakyatnya
menyaksikan kebesaran kuasa Allah dan terheran-heran!

Iman harus timbul dari hati. Keinginan saudara untuk
hidup bagi Allah harus melebihi segala yang lain. Bila teman-
teman saudara melihat saudara memiliki jiwa bermasyarakat
dan pendirian yang tetap bagi yang benar, mereka akan
menghormati saudara dan akan menyadari kuasa Allah da-
lam hidup saudara. Bila suatu perbuatan dapat menyebab-
kan saudara menyangkal sebagian dari kepercayaan Kristen,
bertekadlah untuk tetap berpihak pada yang benar.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Pendirian berarti menentang sesuatu yang
a) tidak berasal dari gereja.
b) bertentangan dengan ajaran Alkitab.

2 Berpendirian tetap mengharuskan kita
a) selalu menentang sesuatu.
b) sering menyetujui sesuatu.

3 Kisah ketiga pemuda dalam Daniel 3 mengajarkan kita
bahwa kita harus
a) lebih taat kepada Allah dari manusia.
b) menaati para penguasa, dalam segala tuntutan me-

reka.

4 Kita sedang berpendirian tetap bila kita
a) menaati Firman Allah, meskipun tidak mudah untuk

berbuat demikian. .
b) melakukan apa yang tidak akan mempersukar kita.

PENDIRIAN DAN TRADISI

Tujuan 2. Menerangkan bagaimana saudara dapat memper-
gunakan suatu tradisi dalam masyarakat untuk
menghormati Tuhan.

Tradisi adalah suatu kepercayaan atau kebiasaan yang
diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya - dari
ayah kepada anak. Meskipun tradisi itu tidak selamanya di-
tuliskan, itu sangat penting bagi anggota-anggota masyarakat.
Ada banyak tradisi yang baik dan berguna, yang menolong
orang mengingat masa lampaunya. Ada-tradisi yang tidak
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baik bagi orang Kristen. Adakalanya tradisi mengajarkan
kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab.
Pada saat demikian kita harus berpihak pada yang benar.

Misalnya, di beberapa bagian di dunia ini kerabat yang
sudah mati bertahun-tahun masih sangat dihormati. Sebe-
narnya, penghormatan itu sendiri tidak salah. Kita harus
mengingat dengan penuh rasa hormat kerabat kita yang su-
dah mati. Tetapi janganlah kita menghormati mereka sam-
pai kita memujanya. Jika kita memuja nenek moyang kita,
maka kita tidak menaati Firman Allah. Dalam Keluaran
20:3 Allah berfirman, "Jangan ada padamu allah lain di ha-
dapan-Ku." Mereka yang telah mati telah menjalani kehi-
dupan mereka dan telah tiada. Kita harus membiarkan me-
reka dengan Tuhan. Sekarang kita harus hidup sedemikian,
sehingga kita yakin akan keadaan rohani kita sendiri, bila
kita menghadapi kematian.

Di beberapa negara Amerika Latin telah menjadi kebiasaan
untuk menghormati para remaja yang mencapai usia lima
belas tahun. Biasanya diselenggarakan sebuah pesta untuk
merayakan kejadian itu. Akan tetapi, banyak kali pada pesta
seperti itu terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah.
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Hose seorang Kristen. Tidak lama lagi putrinya akan me-
rayakan ulang tahunnya yang kelima belas. Orang-orang
yang berkedudukan penting seperti dia, biasanya menyeleng-
garakan sebuah pesta besar pada peristiwa itu, dan putri
Hose pasti akan kecewa jika pesta itu tidak diselenggarakan.
Hose menyewa ruangan yang sesuai dan mengundang suatu
kelompok penyanyi Kristen untuk menghibur para tamu.
Perayaan pada malam itu berhasil sekali dan putri Hose
senang, dan kesaksian Kristen telah ditunjukkan. Ini-
lah cara Hose mempergunakan tradisi untuk kesaksian
Kristen.

~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Tradisi ialah
a) kepercayaan atau kebiasaan yang diturunkan dari

ayah kepada anak.
b) hukum-hukum keluarga yang tertulis yang harus di-

taati.
6 Orang Kristen seharusnya

a) berdaya-upaya mempergunakan tradisi yang baik se-
bagai suatu kesaksian Kristen.

b) tidak ada sangkut paut dengan tradisi dalam masya-
rakat mereka.

7 a Sebutlah satu tradisi yang dilaksanakan dalam masya-
rakat saudara.

b Dengan cara apakah saudara dapat melaksanakannya
tanpa merusak kesaksian Kristen? Terangkan.
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c Apakah ada perbuatan-perbuatan tradisional dalam
masyarakat saudara yang tidak sesuai bagi orang
Kristen? Apa yang harus saudara lakukan mengenai-
nya?

PENDIRIAN DAN PERATURAN

Tujuan 3. Mengenali cara-cara untuk menunjukkan sikap
Kristen terhadap upacara-upacara masyarakat.

Pemerintah, penguasa dan pejabat diberikan oleh Tuhan.
Dalam I Timotius 2:1.2, kita diperintahkan untuk mendoa-
kan mereka yang berkuasa atas kita. Pada waktu kita berdoa
bagi mereka, Allah akan menolong mereka untuk mendatang.
kan kebaikan.

Alkitab juga mengajarkan untuk menghormati dan mena-
ati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Titus 3:1
berbunyi, "Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada
pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap
untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik." Orang Kris-
ten akan menaati peraturan pemerintah, meskipun ia pribadi
tidak menyetujuinya, asal saja tidak bertentangan dengan
ajaran Kristen dan Firman Allah.

Salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah ialah me-
nentukan hari-hari raya yang resmi. Banyak hari besar ada
hubungannya dengan agama-agama yang dianut di suatu ne-
gara. Kadang-kadang hari besar dirayakan yang tidak ber-
kaitan dengan agama Kristen. Saudara tak usah cemas. Sau-
dara dapat menghormati Tuhan setiap hari dalam tahun.
Bila hari-hari raya itu tiba, ambillah kesempatan untuk beris-
tirahat dan bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mencu-
rahkan terang-Nya dalam hati saudara.
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Di beberapa tempat, hari raya memberi kesempatan khu-
sus kepada orang Kristen. Orang banyak berduyun-duyun
di jalan. Bila tidak dilarang di daerah saudara, pergunakan-
lah hari raya itu untuk membagikan bacaan Kristen dan
memberi kesaksian kepada orang yang memerlukan Kristus.
Mungkin saudara dapat memberitakan Injil di tempat-tempat
umum, jika diperbolehkan. Jadikanlah hari-hari raya bukan
Kristen itu sebagai hari pelayanan bagi Tuhan.

Adakalanya kita perlu menyesuaikan rencana dan jadwal
kita untuk memenuhi tuntutan pemerintah. Misalnya, di
suatu negara pemerintah biasanya menyelenggarakan upa-
cara-upacara pemerintah pada hari Minggu pagi. Semua
orang diharuskan hadir. Gereja-gereja harus bekerja sama.
Apa yang dapat dilakukan gereja dalam keadaan seperti
ini? Kita tidak beribadah kepada Allah pada hari Minggu
saja. Banyak gereja mempunyai kebaktian pada hari Sabtu
petang. Dengan demikian hukum ditaati, dan orang Kristen
mempunyai kesempatan khusus untuk beribadah kepada
Tuhan.



72 Orang Kristen dalam Masyarakat

Yang Harus Saudara Kerjakan

8 Hukum harus ditaati
a) dalam semua keadaan.
b) asalkan tidak menentang Finnan Allah.

9 Hari raya resmi harus
a) dirayakan bila berhubungan dengan agama saja.
b) dipandang sebagai kesempatan untuk bersaksi.

10Bila upacara-upacara pemerintah mempengaruhi kebak-
tian gereja, orang Kristen harus
a) sedapat-dapatnya bekerja sama dengan pemerintah.
b)tidak memperhatikan tuntutan pemerintah.

Jika kita ingin agar kesaksian Kristen kita berhasil dalam
masyarakat kita, kita harus sungguh-sungguh berpihak pada
yang benar. Sebanyak mungkin kita harus menjadi warga
negara yang setia dan menunjukkan rasa hormat bagi peme-
rintah dan pemimpin-pemimpin kita. Apabila peraturan
pemerintah menentang prinsip-prinsip Kristen, kita harus
berdoa dan mohon kebijaksanaan dari Tuhan agar mengeta-
hui apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus ber-
sedia untuk tetap berpihak kepada Tuhan dan menyerahkan
akibatnya kepada-Nya. Kesaksian saudara akan menunjuk-
kan kepada orang lain bahwa Tuhan sangat berkuasa.
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Cocokkan Jawaban Saudara

6 a) berdaya-upaya mempergunakan tradisi yang baik
sebagai suatu kesaksian Kristen.

1 b) bertentangan dengan ajaran Alkitab.

7 a, b, c, Jawaban saudara sendiri. Mengertikah saudara
mengapa kita harus bersikap menentang tradi-
si-tradisi yang buruk?

2 b) sering menyetujui sesuatu hal.

S b) asalkan tidak menentang Firman Allah.

3 a) lebih taat kepada Allah dari menaati manusia.

9 b) dipandang sebagai kesempatan untuk bersaksi.

4 a) menaati Firman Allah meskipun tidak mudah untuk
berbuat demikian.

10 a) sedapat-dapatnya bekerja sama dengan pemerintah.

5 a) kepercayaan atau kebiasaan yang diturunkan dari ayah
kepada anak.


