
Masyarakat

Kristen

Seorang lurah adalah kepala desanya. Seorang walikota
adalah pemimpin sebuah kota. Seorang polisi memelihara
hukum dan tata tertib di suatu lingkungan tertentu. Lurah
dan walikota itu tidak berwewenang dalam urusan desa atau
kota tetangganya. Seorang polisi tidak dapat menjalankan
hukum di luar daerah kekuasaannya. Mereka semua tidak
berwewenang di luar batas-batas daerahnya.

Tidak demikian bagi seorang Kristen. Dalam Matius 28:
19-20 Yesus menyuruh kita pergi - " . . . kepada semua
bangsa di seluruh dunia ... "(Kabar Baik). Daerah pelayan-
an kita tidak terbatas. Yesus mengutus kita ke seluruh dunia.
Ini mencakup semua orang di mana saja!

Dalam Pelajaran 1 kita belajar tentang jiwa bermasyarakat.
Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana masyarakat
saudara merupakan tempat di mana saudara dapat menun-
jukkan jiwa bermasyarakat ini. Tetapi sementara saudara
belajar, ingatlah, bahwa masyarakat adalah sehimpunan
orang dan bukan sekedar suatu tempat. Kemana pun sau-
dara pergi, saudara dapat menjadi bagian dari suatu masyara-
kat apabila saudara membagikan Kristus kepada orang lain!
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Empat Masyarakat yang Terdapat dalam Kisah 1:8
Yerusalem - Lingkungan Saudara
Yudea - Negara Saudara
Samaria - Negara-negara di Sekitar
Ujung Bumi - Dunia Saudara

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menerangkan bagaimana keempat daerah yang disebut da-
lam Kisah 1:8 dapat diterapkan pada daerah-daerah ma-
syarakat dalam kehidupan saudara .

• Mengerti tanggung jawab saudara sebagai seorang Kristen
terhadap tiap-tiap daerah ini.
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26 Orang Kristen dalam Masyarakat

EMPAT MASYARAKAT YANG TERDAPAT DALAM KISAH
1:8

Tujuan 1. Mengenali keempat masyarakat dalam Kisah 1:8.

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus tu-
run ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Ye-
rusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi (Kisah 1:8).

Dalam ayat yang dikutip di atas itu, Yesus berbicara kepa-
da para pengikut-Nya. Ia menyuruh mereka menanti di Ye-
rusalem untuk kuasa Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa se-
telah mereka menerima kuasa ini mereka akan menjadi saksi.

Seorang saksi adalah seorang yang telah melihat suatu ke-
jadian dan menceritakan apa yang dilihatnya itu. Yesus ingin
agar para pengikut-Nya menceritakan kepada orang lain ten-
tang semua perbuatan-Nya yang telah mereka saksikan - yai-
tu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati,
mati karena dosa seisi dunia, bangkit pula dari antara orang
mati, dan akhimya kembali ke surga. Mereka harus memberi
kesaksian mengenai kejadian-kejadian itu. Mula-mula mereka
akan bersaksi di Yerusalem, kemudian keluar ke Yudea dan
Samaria dan lebih jauh lagi, sampai mereka telah bersaksi ke-
pada seluruh dunia. Yesus tidak membatasi kesaksian mere-
ka. Lukisan di bawah ini menggambarkannya:

YERUSALEM

SAMARIA

YUDEA
b _a _

c _
UJUNG BUMI
d _
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Perintah Yesus dalam Matius 28:19-20 adalah lebih be-
sar daripada perintah yang diberikan kepada lurah, wa-
likota, dan polisi karena perintah itu
a) terbatas.
b) tidak terbatas.

2 Jiwa bermasyarakat yang telah dipelajari dalam Pelajar-
an 1 terdapat
a) di mana-mana.
b) hanya di tempat-tempat tertentu saja.

3 Bacalah Kisah 1:8 sekali lagi, kemudian tuliskan tem-
pat-tempat di mana murid-murid harus bersaksi atas
perintah Yesus.

Cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang tercantum
pada akhir pelajaran ini.

YERUSALEM - LINGKUNGAN SAUDARA

Tujuan 2. Mengenali daerah "Yerusalem" saudara sendiri.

Saudara harus mengerti latar belakang Kisah 1:8. Yesus
ada di Yerusalem sambil berbicara kepada murid-murid-Nya
dan lima ratus pengikut lainnya. Ia memberitahukan bahwa
sesuatu yang sangat menakjubkan akan terjadi atas mereka
pada Hari Pentakosta. Pengikut-pengikut itu tidak mengerti
sepenuhnya bahwa pelayanan mereka ialah melanjutkan pela-
yanan yang dimulai oleh Yesus. Mereka juga tidak mengerti
betul-betul bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. Sete-
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lah memberikan janji bahwa mereka akan dipenuhi dengan
kuasa bila Roh Kudus turun ke atas mereka, dengan tiba-
tiba Yesus terangkat naik ke surga dan mereka tidak melihat-
Nya lagi.

Kisah tentang apa yang terjadi kemudian, pada Hari Pen-
takosta, tertulis dalam Kisah Para RasuI2:1-6. Bacalah ayat-
ayat itu dan saudara akan melihat bahwa orang-orang percaya
itu menerima Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus. Orang
yang menyaksikan dan mendengar murid-murid itu menjadi
heran dan bertanya-tanya mengenai kejadian itu.

Kemudian Petrus memperoleh kesempatan untuk mene-
rangkan kepada orang-orang itu apa yang terjadi (Kisah 2:14-
32). Ia mengingatkan mereka kepada kebangkitan Yesus dan
mengatakan, "Tentang hal itu kami semua adalah saksi" (Ki-
sah 2:32). Kira-kira 3000 orang menanggapi beritanya dan
percaya kepada Kristus.

Kisah Para Rasul pasal 3 menyebut banyak mujizat yang
dilakukan. Para rasul memberi kesaksian bahwa mujizat-
mujizat itu terjadi karena "kepercayaan dalam Nama Yesus"
(Kisah 3:16). Pasal 4 menceritakan tentang Petrus dan Yo-
hanes yang berkhotbah kepada orang banyak, dan jumlah
orang yang percaya meningkat menjadi 5000 orang. Berita
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itu selalu berkisar pada kematian dan kebangkitan Yesus.
Dalam Kisah 3:15 dan 5:32, Petrus sekali lagi mengatakan,
"Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu." Dengan demi-
kian mereka menjadi saksi-saksi di Yerusalem sama seperti
yang dikatakan oleh Yesus.

Setiap orang Kristen, baik laki-laki maupun perempuan,
mempunyai tanggung jawab untuk menceritakan kepada
orang lain tentang hidup baru di dalam Yesus. Injil disebar-
kan ke ujung bumi oleh orang-orang Kristen lainnya dan bu-
kan oleh para rasul saja (Kisah 8:1-4). Orang-orang itu penuh
dengan Roh Kudus. Mereka mempunyai keinginan yang kuat
untuk menunjukkan masyarakat Kristen kepada dunia. Me-
reka mulai berkhotbah atau memberitakan Injil di mana-
mana.

Tetapi kita mulai dari mana? Kita mulai di mana orang
Kristen di Yerusalem memulainya, yaitu di rumah sendiri,
dalam masyarakat kita, antara tetangga dan keluarga kita
sendiri, di tempat-tempat di mana kita berhubungan dengan
orang-orang yang sama setiap hari. Dalam lingkungan sauda-
ra, di tempat kerja dan di mana saudara melewatkan sebagian
besar waktu saudara - di situlah saudara harus mulai menga-
sihi, memperhatikan dan membagikan. Biarlah lingkungan
saudara, Yerusalem saudara, keluarga saudara, orang-orang
yang tinggal bersama saudara melihat semangat masyarakat
Kristen dalam diri saudara.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

4 Bacalah Kisah Para Rasul 1:8,8:1.4,3:12-16, dan 5:
30·32 dalam Alkitab saudara. Apa yang dibicarakan
ayat-ayat tersebut?
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5 Lingkarilah huruf depan kalimat yang BENAR.
a Hanya mereka yang terpanggil untuk menjadi pende-

ta atau pengkhotbah mempunyai tanggung jawab un-
tuk menyebarkan Injil.

b Menurut pelajaran ini, tanggung jawab saya yang per-
tama sebagai seorang Kristen ialah bersaksi tentang
Kristus kepada setiap orang yang bergaul denganku
setiap hari.

6 Yerusalem saudara adalah tempat di mana saudara ting-
gal dan melewatkan sebagian besar waktu saudara. Tu-
liskan dalam buku catatan nama orang-orang yang ber-
hubungan dengan saudara setiap hari. Kemudian tulis-
kan cara-cara saudara dapat bersaksi kepada mereka dan
menunjukkan jiwa bermasyarakat. Berdoalah agar Tu-
han menolong saudara menjadi seorang saksi yang efek-
tif dalam lingkungan saudara.

YUDEA - NEGARA SAUDARA

Tujuan 3. Mengenali daerah yang dapat disebutkan sebagai
"Yudea " saudara.

Pada waktu para pengikut Yesus dengan setia bersaksi di
Yerusalem, pemimpin-pemimpin agama menjadi iri hati dan
mulai menganiaya (menghukum atau menyusahkan) orang-
orang Kristen itu. Kisah 8:1 menceritakan bahwa semua
orang percaya di jemaat Yerusalem mulai mengalami penga-
niayaan yang kejam. Karena hal ini, mereka sekalian, kecuali
para rasul, meninggalkan Yerusalem dan tersebar ke seluruh
propinsi Yudea dan Samaria. (Propinsi-propinsi itu termasuk
daerah Kerajaan Romawi) Kisah 8:4 menceritakan, "Merekal
yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberi-
takan Injil."



Masyarakat Kristen 31
Orang Kristen diharuskan meninggalkan Yerusalem dan

sebagai akibatnya mereka memenuhi bagian kedua dari perin-
tah Yesus, yaitu pergi ke Yudea sebagai saksi~i. Yudea
adalah propinsi Romawi, dan di daerah ini terletak kota Ye-
rusalem. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orangYa-
hudi yang perlu mendengar tentang Yesus.

Bertahun-tahun sebelumnya, Allah telah memanggil seo-
rang bernama Musa untuk pergi ke bangsanya sendiri dan
membebaskan mereka dari perbudakan kepada bangsa Mesir.
Musa merasa tidak sanggup melakukan hal ini. Tetapi Allah
berjanji bahwa Ia akan menyertainya dan memberinya kata-
kata untuk diucapkannya (Keluaran 3, 4). Mungkin baik juga
Musa merasa tidak sanggup melakukannya sendirian. Inilah
yang menyebabkan dia untuk bersandar kepada Tuhan dalam
segala hal.

Mungkinsaudara merasa sama seperti Musa. Jawaban yang
diberikan kepada Musa adalah jawaban untuk saudara. Tuhan
akan menyertai saudara. Ia akan menolong saudara. "Perca-
yalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri" (Amsal3:5).
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Setelah saudara dengan setia melayani di Yerusalem sau-
dara sendiri, saudara hendaknya memperkenankan Tuhan
mengutus saudara ke Yudea saudara, yaitu propinsi, atau ne-
gara saudara sendiri. Mungkin saudara berkata, "Bagaimana
saya dapat menolong membawa negara saya kepada Tuhan?"
Kuncinya terdapat dalam jawaban untuk pertanyaan berikut
ini, "Bagaimana saudara makan sebuah roti besar?" Jawab-
annya, "Sedikit demi sedikit."

Caranya demikian juga dalam kehidupan Kristen. Setialah
dalam hal-hal kecil. Allah akan membuka pintu-pintu kesem-
patan. Ada banyak cara untuk menjangkau orang lain. Mi-
salnya, saudara dapat mulai dengan mengajar kelas sekolah
Minggu di gereja saudara. Saudara dapat menolong pendeta
mengunjungi. orang sakit atau mereka yang dipenjarakan.
Saudara dapat membawa makanan kepada orang jompo atau
mereka yang kekurangan. Jika saudara sedang dalam perja-
lanan jauh dari rumah, saudara dapat mencari jalan untuk
menunjukkan kebaikan atau bercerita tentang Kristus. Per-
cayalah kepada Roh Kudus dan Ia akan menolong saudara
menemukan cara-cara untuk menunjukkan semangat berma-
syarakat dalam Yudea saudara - negara saudara.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Lingkarilah huruf di depan setiap pemyataan yang BE-
NAR.
a Cara terbaik bagi saudara untuk menunjukkan sema-

ngat bermasyarakat kepada negara saudara ialah mem-
buat rencana besar-besaran dan berkhotbah di depan
banyak orang.

b Yudea saudara adalah propinsi atau negara saudara.
c Saudara harus setia dalam hal-hal kecil sebelum Allah

dapat memakai saudara untuk hal-hal besar.
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8 Berdoalah bagi orang-orang dalam negara saudara. Ber-
doalah agar Tuhan mau memakai saudara untuk mela-
yani orang lain dengan semangat bermasyarakat, yaitu
kasih dan perhatian. Tuliskan cara-cara yang dapat sau-
dara pakai untuk menunjukkan sikap itu kepada orang-
orang yang di luar lingkungan saudara (pakailah buku
catatan).

9 Pelajaran apakah yang kita peroleh dari teladan Musa
mengenai hal mempercayai Allah.

SAMARIA - NEGARA-NEGARA DI SEKITAR

Tujuan 4. Mengenali daerah yang dapat disebut "Samaria"
saudara.

Satu hal sudah pasti - Samaria kelihatannya jauh sekali
bagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem! Sebenarnya,
orang Samaria dianggap bangsa asing oleh orang Yahudi.
Orang Yahudi sama sekali tidak ada hubungan dengan orang
Samaria, meskipun mereka berkerabat. Akan tetapi, kita
membaca dalam Kisah 8 bahwa setelah Filipus dipenuhi de-
ngan Roh Kudus, ia pergi ke Samaria untuk memberitakan
Injil Kristus. Dan Kisah 10 memberitahukan bahwa Allah
menyuruh Petrus pergi ke sebuah kota di Samaria dan ber-
saksi kepada seorang pria tentang Yesus. Petrus tidak mau
pergi, tetapi Allah menjelaskan kepadanya bahwa ia harus
bersaksi baik kepada orang bukan Yahudi maupun kepada
orang-orang Yahudi.

Ada satu contoh lain seperti ini dalam Perjanjian Lama,
yaitu dalam kitab Yunus. Nabi Yunus adalah seorang yang
angkuh dan mementingkan diri sendiri. Ia menerima pesan
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Tuhan untuk pergi dan berkhotbah di kota Niniwe,yang ter-
letak di negara Asyur. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, ka-
rena orang-orang di sana adalah orang asing baginya.

Karena Yunus tidak menaruh perhatian kepada orang-
orang ini, ia tidak mau pergi. Sebaliknya, ia pergi ke jurusan
yang berlawanan dengan menumpang sebuah kapal. Tuhan
mengirim sebuah badai besar dan kapal itu hampir tenggelam.
Yunus mengatakan kepada nakhoda kapal itu bahwa ia, yaitu
Yunus, tidak taat kepada Tuhan. Ia berkata, "Angkatlah
aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan men-
jadi reda dan tidak menyerang kamu lagi" (Yunus 1:12).
Hal itu dilakukan dan laut menjadi tenang kembali.

Kemudian Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk
menelan Yunus. Dari dalam perut ikan Yunus berdoa kepada
Tuhan, menyesali ketidaktaatannya. Maka Tuhan berfirman
kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
Kini Yunus siap untuk menaati Tuhan. Ia pergi ke Niniwe
yang jahat, mengkhotbahkan firman Tuhan dan banyak orang
yang bertobat. Tuhan tidak menghancurkan kota itu. Ia
mengajarkan Yunus agar taat kepada-Nya.



Masyamkat Kristen 35
Allah mengasihi tiap-tiap orang. Tuhan bermurah hati ter-

hadap orang-orang Niniwe, dan Ia masih bermurah hati kepa-
da semua orang. Jika kita taat kepada-Nya, Ia akan meno-
long kita menjangkau orang-orang yang hidup di negara-ne-
gara sekeliling kita. Allah tidak mengasihi seseorang lebih ba-
nyak dari orang lainnya. Ia akan mengampuni semua orang
yang berseru kepada-Nya.

Bagaimana saudara dapat menyatakan hidup masyarakat
Kristen kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara te-
tangga? Pertama-tama, saudara dapat berdoa bagi mereka.
Saudara dapat memberikan uang atau barang untuk menjang-
kau mereka dengan berita Injil. Mungkin saudara dapat pergi
ke tempat mereka juga. Jangan membatasi Allah. Biarkan-
lah Dia melaksanakan rencana-Nya dalam hidup saudara.
Saudara tidak memerlukan banyak uang untuk memenang-
kan mereka yang berada di tempat lain bagi Kristus. Jika se-
mua orang Kristen mau menaati perintah Yesus, kebutuhan
itu akan dipenuhi - Injil akan diberitakan sampai ke ujung
bumi.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

10 Lingkarilah huruf di depan kalimat yang BENAR.
a Saya dapat menyatakan hidup masyarakat Kristen

kepada orang dalam negara lain dengan berdoa bagi
mereka dan memberikan uang untuk menyebarkan
Injil.

b Allah tidak peduli akan kota Niniwe karena pendu-
duknya tidak hidup bagi-Nya.

c Allah tidak mengharapkan saya menaruh perhatian
terhadap orang lain, sebelum saya dapat berbicara
dalam bahasa mereka.

d Yunus belajar taat kepada Allah.
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11Apakah ada kelompok orang yang saudara anggap orang
asing atau orang yang belum dikenal? Siapakah mereka,
dan bagaimana saudara dapat menolong mereka?

Berdoalah agar orang-orang ini dapat mengenal Allah. Mo-
honlah agar Allah menunjukkan bagaimana saudara dapat
menjangkau orang-orang itu bagi Dia.

UJUNG BUMI - DUNIA SAUDARA

Tujuan 5. Mengenali arti "ujung bumi" bagi saudara.

Sudah pasti, apabila saudara mulai menaruh perhatian ke-
pada orang dalam lingkungan saudara, negara, dan orang-
orang yang tidak saudara kenal, segera saudara akan menaruh
perhatian kepada seluruh dunia. Perhatian itu akan meliputi
setiap suku dan setiap bangsa.

Rasul Paulus adalah utusan gerejawi terbesar yang pernah
dikenal di dunia. Ia keluar dari Yerusalem, dari Yudea, dan
dari Samaria lalu menerima visi untuk menjangkau ujung bu-
mi bagi Allah. Setiap kali ia mengadakan perjalanan untuk
memberitakan Injil, ia menjangkau daerah yang lebih jauh
dari dunia yang dikenalnya. Perjalanan yang pertama mem-
bawanya ke Asia Kecil, dekat kampung halamannya di Pales-
tina. Perjalanan kedua dan ketiga membawanya sampai ke
Yunani. Pada perjalanan yang terakhir dia pergi sampai ke
Roma yang jauh itu dan mungkin ke Spanyol juga. Benar,
perhatian Paulus menjangkau sampai ke ujung bumi - untuk
memberitakan Yesus Kristus kepada tiap-tiap orang, di mana
saja.
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Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua

bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan
Anak dan Roh Kudus" (Matius 28:19). Batas-batas masya-
rakat itu sangat luas. Tidak terbatas. Dari lingkungan sau-
dara sampai ke ujung bumi, serta mencapai semua orang di
mana saja. Sekarang mengertikah saudara bagaimana saudara
dapat menunjukkan perhatian yang sesuai dengan Alkitab?
Marilah kita menjangkau dengan tangan-tangan penuh kasih
dan menunjukkan hidup masyarakat Kristen kepada seluruh
dunia.

Saya ingin menceritakan tentang seorang wanita muda dari
Inggris, yang memahami bahwa gagasan hidup bermasyarakat
mencapai ujung bumi. Namanya Gladys Aylward. Dalam ta-
hun 1920 dia bekerja sebagai pelayan pada satu keluarga yang
kaya raya di London. Akan tetapi, ia ingin sekali memberita-
kan Yesus kepada rakyat Cina. Tetapi dia tidak mengetahui
di mana letak negara Cina itu.

Akhirnya, ia mendengar bahwa ia dapat melakukan perja-
lanan jauh ke Cina itu dengan menumpang kereta api. Ia
membeli tiket dan melintasi Eropa, kemudian berpindah ke
kereta lain yang melalui Siberia. Akhimya ia tiba di Cina se-
telah berhari-hari mengadakan perjalanan.

Gladys Aylward bekerja di Cina untuk lebih dari empat
puluh tahun, sambil memberitakan Kristus kepada orang Ci-
na. Pernah ia menghentikan suatu kerusuhan di penjara.
Dengan pertolongannya banyak orang menemukan Yesus
Kristus sebagai Juruselamat. Selama Perang Dunia II ia
mengungsikan 100 orang anak, dengan membawa mereka
berjalan kaki melintasi pegunungan agar menjauhi daerah
pertempuran. Wanita kecil itu memiliki jiwa bermasyarakat
yang jauh melampaui batas-batas kota dan negaranya sendiri.
Asal usulnya sederhana, tetapi kasihnya seperti kasih Tuhan.
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Kasih itu menjangkau dari Inggris sampai ke Cina yang jauh
sekali.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Sempurnakan-kalimat-kalimat ini.

12 Bagi Gladys Aylward ujung bumi berarti pergi ke , .

13 Saya dapat memiliki jiwa bermasyarakat yang mencapai

ujung bumi dengan ..
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14 Di tempat di depan setiap daerah masyarakat yang ter-
cantum di sebelah kiri tuliskan nomor kelompok orang
di sebelah kanan yang sesuai.

.... a Samaria 1) Orang senegeriku

.... b Yudea 2) Orang di negara tetangga
3) Keluarga dan tetanggaku

.... c Ujung bumi 4) Orang di negara jauh

.... d Yerusalem

15 Sekarang kembalilah kepada gambar pada permulaan
pelajaran ini. Pada garis di bawah setiap daerah tuliskan
kelompok orang yang digambarkannya.
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Cocokkan Jawaban Saudara

8 Jawaban saudara sendiri. Ketika saudara berdoa, Allah
akan menunjukkan jalan-jalan untuk menjangkau lebih
banyak orang lagi.

1 b) tidak terbatas.

9 Bilamanapun Allah meminta kita melakukan sesuatu,
kita dapat percaya bahwa Ia akan menolong kita.

2 a) di mana-mana.

10 a Benar.
b Salah.

c Salah.
d Benar.

3 Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi.

11 Jawaban saudara sendiri. Saudara dapat berdoa bagi
mereka dan mohon Allah menunjukkan cara-cara un-
tuk menolong mereka menerima Injil.

4 Bagaimanaorang percaya memberi kesaksian tentang Kris-
tus.

12 Cina.

5 a Salah.
b Benar.

13 Menunjukkan kasih dan perhatian bagi semua orang di
mana saja.
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6 Jawaban saudara sendiri. Saya harap saudara mulai lebih
menyadari keperluan untuk menunjukkan jiwa bermasya-
rakat dan kasih Kristen dalam semua kegiatan saudara ber-
sama orang lain.

14 a 2) Orang di negara tetangga.
b 1) Orang senegeriku.
c 4) Orang di negara jauh.
d 3) Keluarga dan tetanggaku.

7 a Salah.
b Benar.
c Benar.

15 a Yerusalem: Keluarga dan tetanggaku.
b Yudea: Orang senegeriku.
c Samaria: Orang di negara tetangga.
d Ujung bumi: Orang di negeri jauh.


