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Faith, derived from Latin: fides and Old French: feid, is confidence
or trust in a person, thing, or concept. In the context of religion, one
can define faith as confidence or trust in a particular system of
religious belief.

1) complete trust or confidence in someone or something.
2) strong belief in God or in the doctrines of a religion, based on

spiritual apprehension rather than proof.

Pengertian Iman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
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Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.- Ibrani 11:1.

Kata Yesus kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka
engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun
percaya.-Yohanes 20:29.

Iman Kristen adalah percaya mendahului pengetahuan yang
berarti “Percaya dulu pada Allah baru kita dapat mengenal DIA”
karena DIA tidak dapat secara langsung dibuktikan melakui ilmu
pengetahuan manusia yang terbatas.



5/31/2019

3

meA
31 Mei 2019

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-
fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu
tingkah laku system.

Teknologi merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan
kerajinan, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan
untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan alamnya.

Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa ilmu pengetahuan berpijak
pada teori, sedangkan teknologi merupakan suatu ilmu terapan.
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Ketegangan antara Iman dan Iptek terkadang memang
memberatkan orang-orang beriman, akan tetapi ketegangan
ini sekaligus merupakan stimulans atau dorongan untuk
memikirkan lebih mendalam lagi arti wahyu Ilahi, yang bukan
sekedar merupakan huruf-huruf mati, melainkan Sabda Allah
yang hidup dan menghidupkan segala zaman.
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Keterbatasan platform arsitektur otak manusia
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Otak kita terjerumus ke dalam kekangan dimensi waktu dan ruang
serta efek kodrat yang kita rasakan dalam mengkhayalkan
ketuhanan.

Kita tidak menyadari bahwa semua dimensi, baik yang bisa kita
rasakan langsung seperti ruang dan waktu, yang hanya bisa kita
pikirkan secara matematis, maupun yang sama sekali di luar
jangkauan pemikiran kita, semuanya adalah ciptaan Tuhan.
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Logika otak manusia hanya sebatas AND, OR dan NOT. Kemampuan
proses otak kita umumnya juga hanya sebatas aritmetika
sederhana. Lebih dari itu sudah memerlukan alat bantu, seperti
kalkulator atau komputer yang juga buatan manusia, dimana di
dalamnya hanya terdiri dari AND, OR, NOT juga, meskipun sebagian
dirangkai menjadi ADDER dan SHIFTER.

Oleh karena itu, kemampuan menjelaskan dan mencerna penjelasan
juga terbatas oleh platform arsitektur otak kita yang memang
sangat terbatas
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Agnostik Atheis
Kepastian soal adanya Tuhan itu sangat susah
dibuktikan

Tuhan tidak mungkin ada di dunia

Manusia sendiri lah yang bertanggung jawab atas
dirinya

Manusia sendiri lah yang bertanggung jawab atas
dirinya

Tidak perduli akan adanya kehidupan setelah
kematian

Tidak mempercayai kehidupan setelah kematian

Bersifat logis dan mengedepankan ilmu pengetahuan Tuhan memang tidak ada ada
Percaya bahwa pengetahuan bersifat spiritual itu tak
bisa diketahui dengan pasti oleh manusia

Tidak percaya akan hal-hal yang bersifat spiritual

Kaum Agnostik ada yang percaya dan mengikuti
ajaran suatu agama

Tidak mengikuti suatu agama apapun

Iman kepada siapa?
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Iman kepada atau adanya “sang designer”.

“Argumentasi tentang desain” ini sering kali diasosiasikan dengan nama
William Paley, seorang pendeta Anglikan yang menulis mengenai topik ini
di akhir abad ke-18. Ilustrasi yang paling diingat adalah cerita tentang
jam dan pembuat jam.

Dalam mendiskusikan perbandingan antara sebuah batu dan jam, dia
menyimpulkan bahwa “jam haruslah memiliki seorang pembuat jam; yang
harus ada pada suatu waktu dan tempat, seorang pengrajin atau
beberapa pengrajin, yang membentuknya sesuai dengan tujuannya; yang
mengerti konstruksinya dan mendesain penggunaannya.”
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Paley selanjutnya mempercayai bahwa, seperti jam tersebut yang
mengimplikasikan sang pembuat jam, begitu juga desain dalam
benda hidup melambangkan sang Pencipta.

Walaupun dia percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan
segala sesuatunya, Tuhannya adalah seorang Perancang Besar yang
sekarang terpisah dari ciptaan-Nya, bukan Tuhan yang dekat seperti
dalam Alkitab.
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“Dalam tubuh manusia ada tiga pon otak yang sepanjang kita tahu,
merupakan benda yang paling kompleks dan tersusun rapi di alam
semesta.” -Isaac Asimov, Ilmuwan Anti Creationist.

“Fakta bahwa ke mana saja kita melihat, sampai sedalam apapun kita
melihat, kita menemukan sebuah keanggunan dan kecerdasan dari sebuah
kualitas yang transenden, yang dengan demikian berlawanan dengan
konsep kebetulan”. -Michael Denton, seorang dokter medis non-kristen dan
seorang ilmuwan di bidang biologi molecular.

"Mengapa alam ini matematis merupakan suatu misteri...Fakta bahwa sama
sekali ada aturan adalah semacam keajaiban.“ -Richard Feynman, pemenang
Hadiah Nobel untuk elektrodinamika kuantum.
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Apakah Tuhan itu ada?
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Teologi sendiri dapat didefinisikan sebagai “iman yang mencari
pengertian atau faith seeking understanding-fides quaerens
intellectum.” - Motto dari St. Anselmus.

Banyak orang yang mengatakan bahwa iman jangan digabungkan
dengan filosofi atau akal, nanti jadi rancu dan tidak murni.

Ini adalah pendapat yang salah, karena iman dan akal budi berasal dari
sumber yang sama.

Kalau keduanya berasal dari sumber yang sama, maka keduanya
seharusnya tidak akan saling bertentangan satu sama lain.
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Akal budi hanya dapat menjangkau tingkat tertentu. Dengan akal budi,
manusia dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu
baik dan kekal, dll.
Banyak hal yang tidak mungkin dicapai oleh akal budi, dan perlu Tuhan
sendiri yang memberikan wahyu-Nya kepada manusia, seperti: Trinitas,
inkarnasi, sakramen, keselamatan, dll.
Pada saat itulah akal budi harus bekerjasama dengan iman.

Iman tanpa menggunakan akal budi akan menjadikan seseorang terlalu
fanatik (fideism).
Sebaliknya akal budi tanpa iman akan membuat orang mengarah kepada
hal yang salah dan tersesat. Banyak filsuf dan ilmuwan yang pada akhirnya
tidak percaya kepada Tuhan.
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Untuk membuktikan kebenaran akan eksistensi dari Tuhan, maka Thomas
Aquinas di dalam bukunya “Summa Theology,” memberikan lima metode,
yang terdiri dari:

1. Prinsip Pergerakan, ini mengatakan bahwa semua yang bergerak atau
berubah dikarenakan oleh sesuatu. Juga bisa dikatakan bahwa sesuatu
yang berubah dari potensi ke sesuatu yang nyata digerakkan oleh sesuatu
yang sudah dalam keadaan nyata.

….dan seterusnya, sampai ada suatu titik, kita dapat mengambil
kesimpulan ada “unmoved mover” atau penggerak yang tidak digerakkan
oleh yang lain, karena Dia adalah sumber dari pergerakan itu.
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2. Prinsip Sebab Akibat, Semua orang di dunia ini tahu kalau
sesuatu terjadi dikarenakan oleh sesuatu. Prinsip ini begitu
sederhana, sehingga bayipun dapat menerapkan prinsip ini.

Jika ditelusuri terus-menerus akan sampai pada suatu titik, yang
disebabkan oleh “uncaused cause” atau penyebab yang tidak
disebabkan oleh sesuatu yang lain. Sumber dari penyebab inilah
yang disebut orang “Tuhan“.
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3. Ketidakkekalan dan Kekekalan, kemudian pembuktian yang
ketiga adalah “dari mahluk yang bersifat sementara (contingent
beings) dan yang kekal (necessary beings) “.
Di dunia ini, tidak mungkin semuanya bersifat sementara, karena
kalau demikian maka ada suatu waktu semuanya akan lenyap. Jadi
disimpulkan bahwa kalau semua mahluk tidak kekal, maka harus ada
“mahluk lain” yang keberadaannya kekal dan tidak mungkin hilang.
Kekekalan-Nya membuat mahluk yang tidak kekal terus bertahan dan
memenuhi bumi, sehingga kehidupan tidak punah. Kekekalan yang
tidak disebabkan oleh yang lain inilah yang disebut “Tuhan, Sang
Kekal.”
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4. Derajat Kesempurnaan, Kalau kita amati, semua yang ada
di dunia ini ada tingkatannya. Jadi, semua tingkatan
berpartisipasi dalam sesuatu yang tingkatannya paling tinggi.

Semua yang ada di dunia ini tidaklah sempurna, namun
semuanya ada karena partisipasi dalam sesuatu yang
tingkatannya paling tinggi, dan yang tingkatannya paling tinggi
inilah yang di sebut “Tuhan, Sang Maha Sempurna.”
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5. Desain Dunia; adalah sesuatu yang dapat dibuktikan di dalam
hidup kita sehari-hari. Semua terjadi karena ada yang
mendesain dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya.

Jika kita percaya bahwa rumah kita tidak terjadi dengan
sendirinya, namun didesain oleh diri sendiri atau seorang
arsitek, apakah kita dapat menyangkal bumi ini, sistem gravitasi,
dan juga sistem tata surya terjadi dengan sendirinya?
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Dulunya, Samuel mengaku ia adalah seorang atheis-praktis. Ia
beranggapan pembicaraan mengenai Tuhan bukanlah suatu hal yang
penting.

…daripada kita marah kenapa Tuhan tidak memunculkan diri-Nya di
hadapan kita, kita harus berterima-kasih karena dia telah
menunjukkan keberadaan-Nya lewat ciptaan-Nya.

Namun demikian, Samuel berkata bahwa meskipun seorang theis
percaya akan Tuhan, bukan berarti ia tidak meragukannya. Pada
dasarnya, keraguan itu menjadi penting.
-Samuel Vincenzo, dari Atheis ke Theis.
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Pascal’s Wager
Blaise Pascal – filsuf dari Perancis, dalam bukunya Pensees (“Pikiran”)

Secara historis, Pascal’s Wager merupakan terobosan karena memetakan wilayah baru dalam teori
probabilitas, menandai penggunaan formal teori keputusan, dan mengantisipasi filosofi masa depan
seperti existentialism, pragmatism dan voluntarism.

Eksistensi Tuhan di dalam Manusia
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Tiap manusia umumnya tak memungkiri bahwa keberadaannya di dunia
ini tak terlepas dari campur tangan Tuhan, Sang Pencipta yang
membuatnya ada. Kemanusiaannya pun menjadi sempurna ketika hidup
menyatu dengan alam, dunia di sekitarnya.

Namun, seiring perjalanan hidupnya, manusia tak selamanya mampu
merasakan kehadiran Tuhan. Eksistensi Tuhan pun terus dipertanyakan.
Kesengsaraan. Itulah situasi yang tampaknya paling banyak membuat
manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan yang dalam ajaran
berbagai agama begitu diyakini sebagai pengayom, pelindung, dan
pengatur hidup manusia.

Orang akan bertanya, di mana Tuhan ketika penderitaan menimpaku?
Mengapa Tuhan tidak menolong ketika bencana datang?

Dibahas lebih mendalam pada doktrin predestinasi, freewill,
hypergrace, hypercalvinist.
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Tuhan Merupakan Dasar bagi Ilmu
Pengetahuan dan Pemikiran!
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Alkitab menyatakan keberadaan Allah yang telah ada. Alkitab tidak
pernah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah, dan hal ini
dilakukan untuk sebuah alasan yang sangat baik.

Ketika kita secara logis membuktikan hal tertentu, kita menunjukkan
bahwa hal itu harusnya benar karena secara logis hal itu mengikuti
sesuatu yang bersifat otoritatif. Tetapi tidak ada yang lebih otoritatif
daripada Tuhan dan Firman-Nya. Tuhan mengetahui segala sesuatu.

Jadi sangat masuk akal untuk mendasarkan cara kita memandang
dunia atas apa yang telah Tuhan tuliskan dalam Firman-Nya.

Bagaimana kita tahu
Sang Pencipta adalah Tuhan dalam Alkitab?
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Hal yang menarik mengenai menjadi orang Kristen adalah mengetahui
bahwa Alkitab bukan hanya sebuah buku religius, tetapi Firman dari
Tuhan sang pencipta, sepertinya dinyatakan di dalamnya.

Hanya Alkitab yang menjelaskan mengapa ada keindahan dan
keburukan; mengapa ada kehidupan dan kematian; mengapa ada
kesehatan dan penyakit; mengapa ada cinta dan benci.

Hanya Alkitab yang memberikan catatan yang benar dan dapat
diandalkan mengenai asal muasal seluruh entitas dasar kehidupan dan
alam semesta.



5/31/2019

13

meA
31 Mei 2019

Dan berulang-ulang, catatan sejarah Alkitab telah dikonfirmasi oleh
arkeologi, biologi, geologi, dan astronomi. Tidak ada kontradiksi
ataupun informasi yang salah pernah ditemukan dalam halaman-
halamannya, meskipun Alkitab ditulis dalam rentang waktu ratusan
tahun dan oleh banyak penulis yang berbeda-beda, yang masing-
masing diinspirasikan oleh Roh Kudus.

Ilmuwan dari berbagai bidang telah menghasilkan ratusan buku dan
rekaman tentang mempertahankan keakuratan Alkitab dan
pernyataannya sebagai wahyu dari Sang Pencipta kita.

Alkitab tidak hanya menyatakan siapa kita dan dari mana kita berasal,
tetapi juga membagikan kabar baik tentang bagaimana kita dapat
menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita.
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Satu contoh:
Nubuatan Yesaya 7:14 kelahiran Yesus => Matius 1:23.
Nubuatan Maleakhi 3:1 utusan mendahului Yesus => Markus 1:28.
Nubuatan Mikha 5:2 tempat kelahiran Yesus => Matius 2:46.
Nubuatan Zakharia 9:9 menunggang keledai ke Jerusalem => Matius 21:4-11.
Nubuatan Mazmur 41:9 dikhianati => Lukas 22:21.
Nubuatan Zakharia 11:13 dijual 30 keping perak => Matius 27:3-10.
Nubuatan Mazmur 22:16 disalibkan => Yohanes 19:17-18.

Dari contoh ayat-ayat tersebut di atas dan masih banyak lagi,
menjelaskan firman tentang Yesus kristus, dan seluruhnya sudah dengan tepat terjadi

pada pribadi Yesus Kristus, maka secara akal sehat (logika)
Adalah wajar dan harus untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat manusia,

sesuai dengan janji yang di firmankan Allah.



5/31/2019

14

meA
31 Mei 2019

Empat pandangan tentang Tuhan:
Pertama, didasarkan pada Tuhan yang berbicara. Tuhan
menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui ucapan, melalui
firman-Nya, dan hanya dapat diketahui melalui firman-Nya. (Bible)

Kedua, mengasumsikan bahwa Tuhan bergerak dan bertindak dalam
hidup kita dan dapat dialami secara langsung hari ini. (Experiences)

Ketiga, dibangun di atas tatanan yang Tuhan kehendaki, yang telah
memanggil umat untuk menjadi miliknya - umat yang harus hidup
dalam kesatuan. (Institution)

Keempat, mengakui Allah yang masuk akal, rasional dan benar.
(Reason-Mix)

Sikap menghadapi perkembangan Iptek
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Albert Einstein menyatakan, “faith without science is blind, and
science without faith is cripple.”

Itu berarti bahwa baik Teknologi maupun Iman keduanya sama penting
dan berguna dalam hidup ini. Keduanya tidak saling bertentangan,
melainkan saling melengkapi. (baca dengan teliti Hukum Kasih]

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. -Matius 22:37
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Alkitab menyatakan kepada kita beberapa tuntunan yang jelas tentang
Teknologi:

Teknologi adalah Tugas
Teknologi adalah tugas yang diberikan Allah Pencipta langit dan bumi,
jadi juga tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat
dunia. Orang yang melakukan suatu penemuan, ia pun taat, dengan sadar
atau pun tidak, kepada tugas yang dapat dibaca dari Kejadian 1 berbunyi,
“Taklukkanlah bumi!”

Dan para pengguna dari penemuan-penemuan teknologi itu juga taat,
dengan sadar atau pun tidak, kepada tugas itu.
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Teknologi dan Moral
Setiap orang percaya dapat menggali dan mempergunakan teknologi
dengan taat dan bertanggung jawab kepada norma-norma Allah.
Penyalahgunaan teknologi dapat ditahan oleh penggunaan teknologi
secara positif sesuai dengan norma-norma Tuhan dan dengan perjuangan
memberantas penyalahgunaan teknologi.

Teknologi dan Mukjizat
Alkitab menyatakan bahwa Alkitab masih bisa berlangsung karena kuasa-
Nya tidak berubah (Ibrani 13:8). Di mana suatu ketika teknologi tidak
mampu memberikan penyelesaian, maka setiap orang percaya tetap
berharap kepada Allah yang hidup untuk menyatakan mukjizat-Nya
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Peranan Iptek bagi Iman

meA
31 Mei 2019

• Memurnikan pemahaman iman dari kepalsuan
• Mensistematiskan pemahaman iman
• Memperjelas pengertian
• Memperkuat pegangan
• Memperkuat pengambilan keputusan Etis
• Memperkuat apologetika
• Mempertajam pra-evangelistik

Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat. - Matius 5: 37

Sikap menghadapi perkembangan Iptek
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1. Dengan sikap yang optimis bukan pesimis, karena adanya
harapan besar dari hasil Iptek yang dapat diabdikan bagi
kesejahtraan manusia.

2. Dengan sikap arif dan peduli dengan Iptek, bukan dengan
cemas. Orang kristen perlu merelasikan masalah Iptek dengan iman
kristen. Peran iman kristen untuk mengarahkan umat Tuhan
memakai hasil-hasil Iptek secara bertanggung jawab.

3. Dengan sikap waspada dan kritis, kita harus berhati-hati dan
bersikap bijak agar dampak negatif yang menyertainya dapat kita
hilangkan atau paling tidak kita minimalisir
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4.  Dengan sikap etis dan religius, karena Iptek tidak mengenal
moral kemanusiaan, maka manfaatkanlah Iptek dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat membangun moral yang baik

5.  Dengan sikap seleksi dan dewasa, sehingga meningkatkan
daya nalar dalam menyikapi bentuk kemajuan Iptek

6.  Dengan sikap Iman yang teguh, karena dengan ini
menjadikan filter yang kuat terhadap berbagai tawaran negatif

Kesimpulan
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Apakah ada iman yang bertentangan dengan Iptek?
Tidak Ada!

Apakah Iman menghalangi kemajuan Iptek?
Tidak!

Mengapa Iman tidak bertentangan dengan Iptek?
Tidak!, karena Iptek bagian dari Iman!
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selesai

“an extraordinary claim requires extraordinary evidence”


