Masyarakat Kita

Sampai demikian jauh kita telah mempelajari dasar-dasar Alkitabiah dari
penatalayanan Kristen serta penerapannya sesuai dengan keadaan kita dan
dengan apa yang ada pada kita. Mudah-mudahan kebenaran ini sudah mulai
rnenjadi bagian dari hidup saudara! Sekarang kita menginjak pasa: terakhir
dari kursus ini yang berbicara tentang hubungan kita dengan masyarakat, karena
kita adalah bagian daripadanya.
Sebagai penatalayan Allah, kita mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu
terhadap masyarakat kita. Untuk memenuhinya, kita harus tahu siapa mereka.
Di sinilah letak kegunaan pasal ini. Dengan mempelajarinya baik-baik, saudara
akan menemukan bermacam-macam cara bagaimana saudara dapat melaksanakan penatalayanan saudara di tengah-tengah masyarakat, baik seba gai saksi,
warga negara, ataupun tetangga.

ikhtisar pasal
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tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:
• Menyebutkan beberapa cara seorang Kristen dapat menjadi saksi di tengah
masyarakatnya.
• Menuliskan tanggung jawab-tanggung jawab seorang Kristen sebagai warga
negara terhadap masyarakatnya.
• Menerangkan bagaimana seorang Kristen dapat terlibat dalam masyarakatnya sebagai seorang tetangga yang baik.

kegiatan belajar
1. Inilah pasal terakhir dari seluruh kursus! Pelajarilah baik-baik, serta ikutilah
metode yang-telah saudara pakai dalam pasal-pasal terdahulu.
2. Setelah saudara selesai dengan pasal ini dan sudah mengerjakan soal-soal
untuk menguji diri, ulangilah Unit 3 (Pasal 7-1O). Kemudian isilah Catatan
Siswa untuk Unit 3 dan kirimkan kembali kepada LKTI.
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uraian pasal

KE~AKSIAN KRISTIANI
Menjalani Kehidupan yang Takut Akan Tuhan
Tujuan 1. Memilih pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hu nungan antara kehidupan seorang Kristen dan masyarakat yang tdil.
Pada zaman ini orang sangat merindukan keadilan. Orang meiginginkan
masyarakat yang jujur, tetapi mereka tidak mau menjalani kehidupan yang jujur. Mereka tidak menyadari bahwa masyarakat bisa jujur jika pribadi-pribadi
hidup jujur, sebab masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi. Tidaklah mungkin
membentuk suatu masyarakat "emas" dari manusia-manusia "lempung" (tanah
liat)
Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran"
(Matius 5:6). Memang, yang Dia maksudkan ialah orang-orang ymg sangat
merindukan agar mereka sendiri berbuat benar dan jujur, dan bukan nya orangorang yang sangat merindukan agal' orang lain berbuat jujur. Dalam hal ini,
hanya kita, orang-orang Kristen yang dapat memiliki kerinduan ini.
Sebagai orang Kristen, kita adalah pengaruh yang berguna pada masyarakat. Kita adalah ibarat garam bagi manusia (Matius 5: 13). Sesu rgguhnya,
jika masyarakat di mana kita hidup, tidak menjadi lebih jahat, maka itu adalah
karena kita, orang-orang Kristen. Dengan hidup saleh, terang kita dapat bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yani': baik dan
memuliakan Tuhan (Matius 5:16). Betapa masyarakat akan menjadi lebih baik
jika setiap orang Kristen mau menjalani hidup yang saleh!
1 Pernyataan manakah yang menampakkan hubungan antara kehidupan orang
Kristen dan masyarakat yang jujur?
a) Untuk memperoleh masyarakat yang jujur, orang-orang Kristen 1arus menjadi pegawai pemerintah.
b) Cara yang paling penting bagi seorang Kristen untuk memperoleh suatu
masyarakat yang jujur ialah merindukan agar orang lain berbuat benar.
c) Dengan hidup saleh, setiap orang Kristen mampu menolong agar seluruh
masyarakat menjadi jujur.
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Memperkenalkan Gereja
Tujuan 2. Menuliskan beberapa cara untuk dapat memperkenalkan
saudara di tengah-tengah masyarakat.

gereja

Mungkin banyak orang di sekitar saudara tidak tahu bahwa ada gereja
saudara. Barangkali itu adalah karena saudara, sebagai seorang Kristen telah
menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang (Matius 5: 15). Adalah
perlu memakai berbagai macam cara komunikasi untuk memperkenalkan gereja
saudara. Memperkenalkan lewat surat kabar dan radio mungkin sangat mahal.
Majalah Kristen, surat selebaran dan radio Kristen dan sebagainya dapat membantu memperkenalkan gereja saudara.
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1 Tulislah paling sedikit tiga cara dengan mana saudara dapat memperkenalkan
gereja saudara. Hal-hal ini dapat meliputi kejadian-kejadian yang akan bisa
menjadi berita yang menarik.
TANGGUNG JAWAB SEBAGAI WARGA NEGARA
Tujuan 3. Memilih pernyataan-pernyataan yang menunjukkan tanggung jawab
orang Kristen sebagai warga negara.
MenBBti Mereka

yRng

Berkuasa

Dalam Roma 13:1-6, rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Karena itu, orang Kristen adalah
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orang yang mematuhi penguasa dan menghormati hukum. Ia tidak menentang
penguasa, sebab jika ia berbuat demikian, itu berarti menentang api. yang ditetapkan Allah. Ia tidak ikut-ikutan dengan mereka yang berusaha men ggulingkan
penguasa. Sebagai contoh, perhatikan rasa hormat Daud yang sangat besar
terhadap Saul, karena Saul seorang yang diurapi Allah. Walaupun ~lah telah
menolak Saul, Daud tidak berusaha menurunkan dia dari takhtanya Sebenarnya, ada dua kesempatan di mana Daud dapat membunuh Saul, tetapi pada
kedua kesempatan itu ia menyelamatkan hidupnya (I Samuel 24:~; 26:9-11).
Allah telah menetapkan Saul sebagai penguasa. Karena itu, selama, \llah tidak
menurunkannya dari takhta, Daud tidak akan menggulingkan apa yang telah
ditetapkan Allah.
Membayar Pajak
Banyak fasilitas pemerintah yang kita nikmati seperti sekolah-sekolah
negeri, penerangan jalan, perlindungan polisi, dan jalan-jalan raya dioiayai oleh
pajak yang kita bayar. Karena itu, orang-orang yang menghindari pembayaran
pajak, merugikan masyarakat. Sedang orang beranggapan bah", a seorang
Kristen akan menolong masyarakatnya, bukan merugikan.

Yesus mengajar agar pajak harus dibayar. Ini dinyatakan-Nya de rgan katakata-Nya, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada
kaisar" (Matius 22:21). Dan bukan itu saja, tetapi Ia juga memberi contoh
kepada kita dengan membayar pajak (Matius 17:24-27). Rasul Pt-ulus juga
mengajarkan dengan jelas bahwa orang-orang Kristen harus memba far pajaknya (Roma 13:6,7).
Memenuhi Hak Memilih
Suatu pemerintah bertanggung jawab kepada Allah sebab Dia yang
menetapkannya, tetapi ia juga bertangung jawab kepada manusia yang
memilihnya. Demikian juga manusia bertanggung jawab kepada Allah atas
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pemilihan penguasa-penguasa mereka. Jika suatu pemerintah tidak baik, berarti
ia menipu orang-orang yang memilihnya. Allah dapat menggantinya, tetapi
orang-orang bersalah karena telah memilih pemerintah yang tidak baik. Karena
itu, kita harus meneliti motif-motif kita pada waktu memilih. Apakah kita
memilih calon-calon yang membayar lebih banyak? Ataukah yang telah menjanjikan kita keuntungan-keuntungan pribadi? Ataukah yang kelihatannya
cukup mampu memegang jabatan itu? Jika kita pikirkan baik-baik pertanyaanpertanyaan ini, kita tidak perlu menyesali pilihan kita.
Sebagai orang percaya, kita harus berdoa memohon pimpinan Allah agar dapat memilih dengan bijaksana. Ada kemungkinan seorang pemilih tertipu dengan
janji-janji palsu oleh mereka yang hanya mengejar kekuasaan. Bahkan, pernah
terjadi ada yang mempergunakan orang-orang miskin sebagai alat untuk duduk
di pemerintahan. Begitu terpilih, mereka sudah lupa kepada yang miskin, yang
telah mereka bujuk dan rayu. Kiranya jangan ada orang Kristen yang tertipu
oleh mereka yang menyembunyikan kepentingan-kepentingan yang sempit dengan
berkedok maksud baik yang palsu terhadap mereka yang kedudukannya kurang
baik. Jangan lupa bahwa Yudas, si pengkhianat dan pencuri itu, seolah-olah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap orang miskin (Yohanes 12:4-6).
Berperanserta dalam Pemerintahan
Hanya sedikit pemerintahan yang baik karena pada umumnya mereka yang
duduk dalam pemerintahan itu bukanlah orang-orang Kristen. Tetapi orang-orang
Kristen dapat membantu agar pemerintah menjadi lebih baik jika mereka menduduki jabatan dalam pemerintahan. Memang benar bahwa ada banyak godaan
yang besar. Tetapi Daniel adalah seorang yang sangat saleh dan seorang negarawan
yang besar (Daniell: 1-6:28). Di tengah-tengah kehidupan istana yang rusak
dia menjaga agar dirinya tetap setia kepada Allah, dan Allah mengangkat dia.
Dalam Roma 16:23 rasul Paulus menyebut nama Erastus, seorang Kristen
yang adalah "bendahara negeri". Jika Erastus dapat melayani Allah dalam
jabatan itu, maka saudara pun juga dapat. Karena itu, jika Allah menghendaki saudara menduduki posisi yang bertanggung jawab dalam pemerintahan
negara saudara, terimalah. Dengan cara ini saudara dapat memakai pengaruh
saudara sebagai seorang Kristen untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat saudara.
Mendoakan Mereka yang Duduk dalam Pemerintahan
Bekerja bersama-sama dengan pemerintah agar menjadi lebih baik
bukanlah satu-satunya yang dapat kita lakukan. Alkitab juga mengajarkan agar
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kita mendoakan mereka yang berkuasa (I Timotius 2:1,2). Dan kita harus
melakukan hal ini bukan semata-mata karena Allah memerintahkannya, tetapi
juga demi kebaikan kita sendiri, "Agar kita dapat hidup tenang dar tenteram
dalam segala kesalehan dan kehormatan" (I Timotius 2:2). Saat- saat yang
menyedihkan yang kita alami pasti membuat kita sadar betapa pentil .gnya bagi
kita untuk melakukan hal ini!
3 Pemimpin-pemimpin siapakah yang harus saudara doakan? Catatlah namanama mereka dan berdoalah bagi mereka secara teratur. Apakah me reka salah
atau tidak, pokoknya saudara dapat memohon kepada Tuh in untuk
mengaruniakan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka menjadi pemimpinpemimpin yang baik.
4 Lingkarilah huruf-huruf di depan pernyataan yang BENAR.
a Menurut Roma 13:1-3, orang Kristen diharuskan menggulingkan pemerintah
jika pemerintahannya jahat.
b Kewajiban seorang Kristen kepada pemerintah yang memerintahny a meliputi
membayar pajak.
c Jika seorang Kristen berdoa agar kehendak Allah yang terjadi dalarn pemerintahnya, maka dia tidak perlu memilih.

KETERLIBATAN SOSIAL
Tujuan 4. Mengenali contoh-contoh dari orang-orang Kristen yang memenuhi

kewajibannya da/am masyarakat.
Mempengaruhi Masyarakat Kita
Murid-murid yang pertama dianggap sebagai orang-orang yang sangat berbahaya terhadap tata masyarakat yang sudah ada. Bahkan merek a dituduh
"mengancam seluruh dunia" (Kisah Para Rasul 17:6). Keadaan s rsial pada
waktu itu adalah jauh daripada adil. Tetapi ajaran-ajaran Yesus yan,~diberitakan oleh para rasul telah menggoncangkan ketidakjujuran mereka.
Sekarang ini ada banyak fasilitas sosial yang kita nikmati, yan~: kita anggap sebagai sesuatu yang memang harus demikian. Bahkan beberapa di antaranya adalah bagian dari program kegiatan sosial dari pemerintah negaranegara tertentu. Tetapi siapakah yang mengambil inisiatif untuk meningkatkan
peruhahan-perubahan sosial sehingga menimbulkan hal-hal yang bermanfaat
ini? Seringkali orang-orang Kristen I Marilah kita perhatikan misaln va mereka
yang menghapuskan perbudakan, yang membuat undang-undang untuk melin-
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dungi anak-anak, yang memperjuangkan kebebasan memilih untuk kaum
wanita, dan mendirikan rumah sakit-rumah sakit dan Palang Merah.
Namun demikian, kita harus mengakui juga bahwa tata masyarakat kita
sekarang ini belum yang terbaik. Masih banyak yang harus kita lakukan. Orangorang Kristen dari jemaat yang mula-mula mempunyai pengaruh terhadap
masyarakat pada masa itu; kita juga dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat kita. Kita dapat membela keadilan dengan bersuara memerangi kejahatan
masyarakat pada zaman kita. "Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi
dosa adalah noda bangsa" (Amsal 14:34).
5 Apakah artinya jika dikatakan seseorang mempunyai pengaruh yang baik
terhadap masyarakat di sekitarnya?

Mengasihi Sesama Kita
Yesus mengajarkan bahwa mengasihi sesama itu adalah sama pentingnya
seperti mengasihi Allah (Matius 22:37-39; Markus 12:30,31). Apa lagi, kedua
perintah itu sangat erat hubungannya sehingga orang tak dapat berkata
mengasihi Allah tanpa mengasihi sesamanya juga. Perumpamaan tentang orang
Samaria yang murah hati itu merupakan contoh yang sangat bagus tentang
kebenaran ini (Lukas 10:30-37). Sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjaga agar jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti imam
dan orang Lewi itu. Nampaknya mereka begitu tekun di dalam agamanya,
sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk memperhatikan kebutuhan sesamanya.

Sebagai orang Kristen, kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada setiap
orang, dan terutama kepada mereka yang seiman dengan kita (Galatia 6: 10).
Artinya kita harus menolong saudara-saudara yang memerlukan pertolongan
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(Kisah Para RasuI4:34; Yakobus 2:15,16; I Yohanes 3:17). Demikia, juga kita
haru> menolong orang-orang yang tidak kita kenal (asing) (Matius 25:34-40;
Yakobus 1:27). Ada banyak kesempatan bagi orang Kristen kala 1 memang
bersedia menolong sesamanya. Ia dapat mengajar orang buta huruf, menolong
memulihkan kembali para penjahat, para pelanggar hukum, pemabuk, serta
pecandu obat bius, dan mengusahakan tempat tinggal bagi yang mem butuhkan.
6 Lmgkarilah huruf di depan setiap contoh tentang seorang Kr sten yang
memenuhi kewajibannya dalam masyarakat.
a) Bambang menemukan cara untuk membuat perubahan-perubahan demi
kebaikan dalam masyarakatnya dan berbuat kebajikan bagi sesamanya.
b) Magdalena mengisi waktunya hanya untuk agamanya saja, dan membiarkan
orang lain memikirkan ketidakadilan sosial.
c) Yusuf berusaha mempengaruhi masyarakatnya dengan berjuang melawan
pemerintah yang berkuasa.
Saudara telah mengakhiri pelajaran saudara dari buku «Orang Kristen yang
Bertanggung Jawab: Suatu Pelajaran tentang Penatalayanan Kristen. Tetapi
di lain pihak, saudara juga tiba pada awal sesuatu - sebab sekarang saya
mengharapkan saudara akan betul-betul menerapkan hal-hal yang telah saudara
pelajari itu dalam kehidupan saudara. Memang benar, tanggung jawab seorang
penaralayan Kristen itu sangat besar. Tetapi pahalanya juga besar! Apabila
sebagai penatalayan Allah saudara berusaha mempermuliakan dar melayani
Dia, maka saudara akan merasakan sukacita yang hanya dimiliki oleh mereka
yang dengan setia memperkembangkan dan mengatur segala sesuatu yang telah
dipercayakan kepada mereka. Kiranya Allah memberkati dan menguatkan pada
waktu saudara hidup bagi Dia!

----------------------_._-soal-soal untuk menguji diri

1 Ayat-ayat manakah yang paling cocok untuk menunjukkan kepada seseorang
bahwa orang Kristen harus menjadi saksi di tengah masyarakat sekitarnya?
a) I Samuel 24:6; 26:9-11
b) Matius 5:13-16
c) Matius 22:21
d) I Timotius 2: 1,2.
1 Dalam buku catatan saudara tuliskan beberapa cara bagaimana w arga gereja saudara dapat menjadi saksi di tengah masyarakat sekitarnya.
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3 Misalnya teman saudara memberitahukan bahwa sebaiknya orang Kristen
tidak menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, karena kebanyakan
mereka itu rusak. Bagaimanakah tanggapan saudara atas pendapat itu? Jelaskan
dengan memakai ayat Alkitab.
4 Misalnya saudara hendak menerangkan kepada seseorang tentang kelima
kewajiban utama dari seorang Kristen sebagai warganegara. Tulislah kelima
hal itu. Di samping setiap pokok, tulislah ayat Alkitab yang mengajarkan atau
memberikan contoh tentang hal tersebut.
5 Misalnya saudara hendak menerangkan kepada seoreang teman bagaimana
peranan seorang Kristen dalam masyarakat sebagai sesama yang baik. Tulislah
pokok-pokok utama yang akan saudara sampaikan dan tunjukkan ayat-ayat
Alkitab yang menunjang atau menjelaskan setiap pokok tersebut.
Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus suratmenyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, jangan
lupa mengerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan
Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat
kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal
4 • Salah.
b Benar.
e Salah. Seorang Kristen harus berdoa agar kehendak Allah yang terjadi
dan juga ikut memilih.
1 c) Dengan hidup saleh, setiap orang Kristen mampu menolong agar seluruh
masyarakat menjadi jujur.
5 Artinya ia menimbulkan atau membuat perubahan-perubahan
bawa kebaikan atau keuntungan bagi orang lain.

yang mem-

2 Jawab sendiri. Jika gereja saudara hendak mengadakan kebaktian khusus
untuk memperingat kelahiran atau kebangkitan Yesus, acara seperti ini
misalnya dapat disiarkan. Saudara dapat mencari cara-cara lain agar gereja
saudara dikenal di tengah masyarakat.
6 a) Bambang.
3 Jawaban saudara sendiri.

