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Pengertian




Toleransi berasal dari kata Latin tolere, Tolere artinya
memikul beban yang seharusnya tidak ia pikul.
KBBI ; toleransi : 1. sifat atu sikap toleran; dua
kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling
berhubungan penuh, 2. Batas ukur untuk penambahan
maupun pengurangan yang masih diperbolehkan; 3.
Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam
pengukuran kerja. Dengan kata lain menghargai dan
menghormati orang yang keyakinan, kepercayaan
atau agama lain.

I. ORANG KRISTEN DAN HIDUP
BERTOLERANSI
Sebagai warga negara yang baik maka orang
Kristen wajib mentaati aturan-aturan yang telah
dibuat dinegara kita, termasuk didalammnya adalah
aturan yang berkaitan dengan toleransi antar umat
beragama dan prinsip-prinsip kehidupan bersama.
Mengapa kita harus mentaati itu? Karena itu sama
dengan mentaati Tuhan sebab Firman Tuhan mengajar
kita untuk tunduk pada pemerintah .

( Roma 13 ; 1-2 )
1 ¶ Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan
pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.
2 Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan
Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas
dirinya.
( I Petrus 2 : 13-14 )
13 ¶ Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik
kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi,
14 maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orangorang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat
baik.

Selain itu umat juga diperintahkan untuk mengusahakan
kesejahteraan tempat dimana mereka berada atau berdiam :

(Yeremia 29 : 7 )
7 Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN,
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Dengan dua hal ini ( perintah untuk tunduk dan taat pada
aturan pemerintah dan perintah untuk mengusahakan
kesejahteraan kota) maka sudah seharusnya orang Kristen
hidup dalam semangat toleransi dengan orang orang
beragama lain. Dan sebenarnya itu sudah cukup untuk
menjadi dasar bagi orang kristen untuk hidup bertoleransi
dengan agama lain.

II. Dasar Alkitab PL dan PB tentang
kehidupan bertoleransi


Perjanjian Lama :

Ulangan 10 : 17 – 18
17 Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala
tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu
ataupun menerima suap;
18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihNya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan
pakaian.
19 Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing,
sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.

Imamat 19 : 33- 34
33 Apabila seorang asing tinggal padamu di
negerimu, janganlah kamu menindas dia.
34 Orang asing yang tinggal padamu harus sama
bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu,
kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga
orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah TUHAN,
Allahmu.



Perjanjian Baru :

Lukas 10 : 29 – 37
Kisah orang Samaria yang murah hati ( Siapakah
sesamaku manusia )


Mateus 5 : 44
44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.


Dalam ayat diatas ini Yesus mengajarkan para murid-Nya
untuk dapat mengasihi musuh-musuh mereka . Alasannya untuk
tindakan ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya.
45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak
Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang
yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi
orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Galatia 6 : 10
10 Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah
kita berbuat baik kepada semua orang


III. Dalam konteks iman Kristen mengenai
toleransi
1. Tuhan itu baik kepada semua orang
Mazmur 145 : 9


8 TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar
kasih setia-Nya.
9 TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat
terhadap segala yang dijadikan-Nya.



2. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak
menyembah Allah

I Yohanes 4 : 8
8 Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab
Allah adalah kasih.


I Yohanes 4 : 20 20 Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia
membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena
barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak
mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya.


21 Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa mengasihi
Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.

3. Gereja mmengecam setiap diskriminasi
( pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku,
ekonomi, agama . dsb )





4. Gereja mengecam penagniayaan berdasarkan
warna kulit, status sosial, ajaran yang berbeda.

IV. Kasih dan damai sebagai dasar toleransi
beragama
1. Kasih
Mateus 22 : 39
39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri.
I Korintus 13 : 4 – 7
1 ¶ Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
berkumandang dan canang yang gemerincing.
2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan; dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk
memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak
berguna.
3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan
menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun
tidak ada faedahnya bagiku.

4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu.
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak
mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan
tidak menyimpan kesalahan orang lain.
6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi
karena kebenaran.
7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung
segala sesuatu.




2. Damai
dalam teks aslinya “ pembawa damai” terjemahan
dari eirenopoioi. Kata ini dalam bentuk jamak
bentuk tunggalnya eirenopoios. Kata ini gabungan
dari dua kata eirene dan poios. Kata eirenopoios
dapat diterjemahkan “ pembuat damai” ( Ingg.
Peace maker). Bahasa Ibraninya Shalom yang
berarti damai, kata shalom berarti damai yang
lengkap, sehat, bahagia dan makmur.

Mateus 5 : 9
9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah.
1. Menciptakan kasih satu dengan yang lain antar individu, antar bangsa dan
membuat tali persahabatan yang indah. Dalam hal ini Tuhan akan mengatur
suasana dan keadaannya. Di tengah tengah suasana yang keruh oleh karena
kebencian dan permusuhan, orang percaya harus dapat membawa damai
yang bukan hanya pada komunitas Kristen saja tetapi di semua golongan dan
kelompok.
2. Membawa damai artinya tidak menimbulkan kekacauan dan keributan
tetapi menciptakan damai sejahtera yang meneduhkan jiwa dan hati orang
orang di sekitarnya. Kehidupan orang percaya bukanlah ancaman bagi dunia
sekitarnya. Dunia sekitar maksudnya adalah pribadi pribadi orang lain di
sekitarnya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mateus 9 : 50
50 Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah
kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu
dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain."
 I Tesalonika 5 :13
13 dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena
pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
 Roma 12 { 18
18 Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam
perdamaian dengan semua orang!


Ibrani 12 { 14
14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan.





Tantangan untuk mengajarkan Toleransi
Menurut Prof. Komarudin Hidayat ada beberapa
tantangan yang membuat pendidikan toleransi sulit
diterapkan, antara lain :
1. Orang tua sibuk
2. Guru dan orang tua tidak satu visi
3. Pengaruh media sosial
4. Masyarakat yang mudah terprovokasi
(5). Tingginya daya persaingan pribadi

Cara membangun toleransi umat
beragama :
1.

2.

3.

Membangun kesadaran bahwa antar agama
memiliki ttik temu pada persoalan persoalan etika
dan moral.
Mengembangkan sikap dasar untuk saling terbuka
, mengakui dan menghargai, serta berdialog satu
sama lainnya.
Meningkatkan pemahamn pihak lain melalui studi
bersama dan saling tukar informasi.

4. Menghindari cara cara yang merusak kerukunan
5. Melakukan program bersama :
- Doa bersama
- Studi tentang praktek keagamaan
- Pembinaan bersama
- Karya amal bersama
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