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odul 1  ini merupakan modul awal dari serangkaian modul mata kuliah 

MKWU4102/Pendidikan Agama Katolik yang berbobot 3 sks. Karena 

merupakan modul awal, maka isi dan uraiannya merupakan dasar untuk dapat 

memahami materi-materi pada modul selanjutnya. Topik yang akan dibahas 

dalam modul ini adalah seputar agama dan sejarah keselamatan. 

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam modul ini adalah 

setelah mempelajari materi pada modul ini, mahasiswa diharapkan dapat 

menjelaskan: 

1.  metode pembelajaran reflektif 

2.  tentang agama dan iman Katolik 

3.  sejarah keselamatan 

 

Untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, dan untuk 

mempertajam pembahasan, maka Modul 1 ini dibagi dalam 3 Kegiatan Belajar, 

yaitu: 

Kegiatan Belajar 1 : Metode Pembelajaran Reflektif 

Kegiatan Belajar 2 : Agama dan Iman Katolik 

Kegiatan Belajar 3 : Sejarah Keselamatan 

 

Modul 1 ini  memiliki cakupan luas. Oleh karena itu, Anda memerlukan 

ketekunan dalam mempelajarinya. Bacalah dengan saksama setiap Kegiatan 

Belajar. Kemudian kerjakan setiap latihan yang ada pada modul ini. Setelah 

Anda yakin akan kebenaran hasil kerja Anda, teruskanlah dengan mengerjakan 

tes formatif yang ada pada setiap akhir kegiatan belajar.  Cocokkan jawaban 

tes Anda dengan kunci yang ada pada akhir modul ini. Setelah Anda yakin 

tingkat penguasaan materi Anda, barulah Anda melanjutkan ke Modul 2. 

Jangan  lupa, setiap ada kesulitan,  konsultasikan dengan tutor Anda. Ukurlah 

keberhasilan belajar Anda pada setiap tahap dengan norma yang ada pada akhir 

tes formatif.  

M 

 PENDAHULUAN 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Metode Pembelajaran Reflektif  
 

ntuk memahami suatu materi ajar, biasanya seorang tutor/dosen 

menyampaikan metode ajar yang akan digunakannya dalam kegiatan 

belajar mengajar kepada mahasiswa. Dengan menggunakan metode tersebut, 

diharapkan mahasiswa mudah memahami materi ajar dengan lebih baik. Oleh 

karena itu, pada Kegiatan Belajar 1 ini, disampaikan materi ajar mengenai 

Metode Pembelajaran Reflektif, sebagai salah satu metode pembelajaran 

Agama Katolik. 

Metode pembelajaran reflektif pada mulanya lebih dikenal dengan PPR 

(Paradigma Pedagogi Reflektif) yaitu, sebuah metode yang dikembangkan 

oleh kelompok imam Jesuit dalam pengembangan manusia-manusia yang 

unggul dalam iman dan karakter. Kelompok relegius ini awalnya memiliki 

keprihatinan terhadap situasi masyarakat yang pada saat itu membutuhkan 

pendampingan untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Kelompok Jesuit ini 

kemudian membuat keputusan untuk memilih jalur pendidikan sebagai sarana 

efektif untuk pengembangan manusia. 

Sekitar tahun 1590, pendampingan kelompok Jesuit ini mulai 

menampakkan hasil yang banyak menuai kekaguman sekaligus pertanyaan: 

apa, mengapa, dan bagaimana mereka dengan begitu cepat menyebar dan 

banyak orang berminat mengadopsi sistem pendidikan Serikat Jesus ini. 

Lambat laun orang mengenalnya sebagai Pedagogi Ignatian. 

Metode pedagogi reflektif ini memiliki dinamika pokok yang secara terus 

menerus dipakai dalam interaksi pembelajaran, yaitu PENGALAMAN, 

REFLEKSI, dan AKSI. Tiga unsur pokok itu dilengkapi dengan unsur 

pelengkap, yaitu KONTEKS yang menjadi tempat pengalaman itu 

berlangsung dan EVALUASI setelah sebuah aksi terlaksana. Refleksi 

merupakan inti dari dinamika tersebut, yang artinya menyimak kembali 

dengan penuh perhatian bahan studi tertentu, pengalaman, ide-ide, usul-usul 

atau reaksi spontan, supaya dapat menangkap maknanya lebih mendalam. 

Singkatnya REFLEKSI adalah usaha untuk memunculkan makna dalam 

pengalaman manusiawi. 

Pada modul ini, Anda akan diperkenalkan dengan suatu metode 

pembelajaran refleksi yang mengadopsi sistem metode paradigma pedagogi 

refleksi yang diajarkan oleh para Jesuit dalam mendampingi orang muda 

U 
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supaya semakin beriman dan berkarakter. Semoga segala daya upaya anda 

dalam memahami metode pembelajaran reflektif ini dapat memberi inspirasi 

bagi hidup Anda yang sedang tumbuh dan berkembang dalam keutuhan diri. 

 

PEMAHAMAN UMUM METODE PEMBELAJARAN REFLEKTIF 

 

Di tengah munculnya permasalahan pendidikan di Indonesia, ada hal 

menarik untuk selalu dipertanyakan, yaitu apa penyebab dari masalah ini dan 

apa pula solusi yang di tawarkan untuk mengatasi masalah ini. Ada anggapan 

bahwa penyebab semua permasalahan tersebut adalah karena terlalu 

dominannya paradigma psikologi behavioristik dalam pengelolaan pendidikan 

di Indonesia yang tidak memberi tempat bagi proses belajar yang otentik ke 

arah pencapaian makna pengetahuan melalui proses refleksi. 

Untuk menjawab permasalahan di atas, perlulah dicari alternatif metode 

pembelajaran yang mampu menggerakkan para mahasiswa secara efektif 

untuk mengalami suatu proses belajar yang mengarah pada pencapaian hasil 

belajar melalui sebuah proses refleksi. Nama proses pembelajaran tersebut 

adalah metode pembelajaran reflektif. 

Metode pembelajaran reflektif merupakan metode pembelajaran berbasis 

pengalaman. Pengalaman mahasiswa, disamping dapat diolah untuk 

memperoleh pengalaman ilmiah, dapat pula dijadikan sebagai refleksi kritis. 

Melalui refleksi, mereka diajak untuk menyadari dampak yang timbul dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masyarakat, mengasah hati nurani, 

meningkatkan kepedulian sosial dan menumbuhkan rasa tanggungjawab. Buah 

kesadaran sebagai hasil refleksi dijadikan titik tolak untuk melakukan sesuatu 

yang hasilnya harus dievaluasi. Dengan cara seperti itu aktivitas mahasiswa 

telah mengintegrasikan pengembangan intelektual dan nilai-nilai 

kemanusiaan. Refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atas 

umpan balik mahasiswa terhadap dosen setelah mengikuti serangkaian proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Refleksi juga dapat diartikan 

sebagai aktivitas mahasiswa yang berisi ungkapan perasaan, pesan dan kesan 

atas pembelajaran yang telah diikuti. Dalam melakukan kegiatan refleksi, 

mahasiswa tidak boleh berada dibawah tekanan atau intimidasi siapapun. 

Mahasiswa harus dipastikan benar-benar jujur dan terbuka agar seluruh beban-

beban pikiran yang mengganggunya dapat tersalurkan dengan baik dan aman. 

Objek metode pembelajaran ini adalah penerapan metode yang didasarkan 

pada pengalaman mahasiswa sendiri. Walaupun saat ini sebagian besar yang 
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terjadi di sekolah yaitu, ketika terjadi proses belajar mengajar, sebagian besar 

waktu mereka digunakan untuk memperhatikan materi yang disampaikan di 

kelas. Dengan penjabaran metode belajar ini tentu akan memberikan 

pencerahan dan menolong para dosen dalam melaksanankan pembelajaran 

yang efektif di kelas. 

Pola hubungan yang dibangun antara dosen dan mahasiswa adalah 

hubungan di mana dosen bertindak untuk memperlancar hubungan mahasiswa 

dengan kebenaran bidang studi yang diikuti di bawah bimbingan dosen. Dosen 

menciptakan berbagai kesempatan agar terjadi interaksi terus menerus antara 

pengalaman, refleksi, dan aksi dalam diri mahasiswa. 

Pada tahap pengalaman, dosen menciptakan kondisi sedemikian rupa 

sehingga mahasiswa dapat mengumpulkan dan mengingat pengalaman mereka 

yang lalu untuk menyaring fakta, perasaan, nilai-nilai, pengertian, intuisi yang 

telah mereka kenal yang berhubungan dengan bidang studi yang mereka 

simak. Sesudah itu dosen membimbing mahasiswa menyerap informasi baru 

dan menjalani pengalaman lebih lanjut sehingga pengetahuan mereka lebih 

lengkap dan makin benar. Dosen meletakkan dasar untuk belajar cara belajar 

dengan membantu mahasiswa memperoleh keterampilan dan teknik refleksi. 

Dalam REFLEKSI, ingatan, pemahaman, imajinasi, dan perasaan dipakai 

untuk menangkap arti dan nilai-nilai terdalam. Dengan demikian, mereka 

menemukan hubungan dengan segi-segi pengetahuan dan kegiatan manusiawi 

yang lain. Mereka akan menemukan dan memahami  implikasi-implikasinya 

dalam usaha terus menerus mencari kebenaran. Refleksi harus menjadi suatu 

proses yang membentuk dan yang membebaskan.  Refleksi seperti itulah yang 

membentuk hati nurani para mahasiswa. Dengan demikian mereka didorong 

untuk bergerak melewati pengetahuan menuju aksi. 

Tugas dosen dalam AKSI adalah menyediakan kesempatan-kesempatan 

yang akan menantang kreatifitas dan melatih kehendak para mahasiswa  untuk 

memilih tindakan yang paling baik. Interaksi yang terus menerus antara 

PENGALAMAN, REFLEKSI, dan AKSI dalam proses belajar mengajar di 

ruang kelas merupakan hal penting dari model pembelajaran reflektif. Namun 

demikian, dalam model pembelajaran reflektif juga dilengkapi dengan 

memperhatikan konteks dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang Anda pahami tentang metode pembelajaran 

reflektif? 
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1. Konteks  

Konteks adalah kondisi terjadinya suatu keadaan. Dalam pembelajaran di 

kelas dosen harus memperhatikan konteks nyata yang dihadapi mahasiswa 

dalam belajar. Misalnya, konteks nyata dari kehidupan mahasiswa yang 

mencakup keluarga, kelompok baya, keadaan sosial, lembaga pendidikan dan 

pengajaran, politik, ekonomi, suasana kebudayaan dan kenyataan hidup lain. 

Ini semua berdampak pada mahasiswa sebagai hal yang merugikan atau 

menguntungkan mereka. Kadangkala berguna dan penting juga bagi 

mahasiswa untuk berefleksi atas fakta-fakta kontekstual yang mereka alami 

dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi sikap-sikap, tanggapan-

tanggapan, penilaian-penilaian, serta pilihan-pilihan mereka.  

Konteks sosio-ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang merupakan 

lingkungan hidup mahasiswa dapat mempengaruhi perkembangan mereka. 

Misalnya, lingkungan kemiskinan biasanya bedampak secara negatif pada 

harapan mahasiswa untuk berhasil dalam studi. Rezim politik yang menindas 

akan menghalang-halangi tindakan bebasnya. Hal-hal semacam itu dan banyak 

faktor lain dapat mengekang kebebasan yang dibutuhkan dalam pedagogi 

refleksi. 

Pengertian-pengertian yang dibawa mahasiswa ketika memulai proses 

belajar, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman yang mereka peroleh 

dari studi sebelumnya atau dari lingkungan hidup mereka merupakan konteks 

belajar yang harus diperhatikan. Selain itu juga perasaan mereka, sikap dan 

nilai-nilai mereka mengenai bidang studi merupakan konteks nyata proses 

belajar mereka. 

 

2. Pengalaman 

Menurut Ignatius pengalaman berarti mengenyam sesuatu hal dalam batin. 

Pertama-tama seseorang mengandalkan adanya fakta-fakta, pengertian-

pengertian dan asas-asas. Selanjutnya orang dituntut untuk menyelidiki 

konotasi serta makna tambahan dari kata-kata ataupun kejadian-kejadian yang 

disimak, untuk menganalisis, serta menilai ide-idenya. Hanya dengan 

pengalaman secara tepat mengenai apa yang sedang diperhitungkan orang 

dapat maju sampai pada pemahaman serta penghargaan yang sahih akan 

maknanya. 

Pengalaman dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung. 

Pengalaman langsung biasanya berkaitan dengan interaksi interpersonal dalam 

pembelajaran akademik, seperti pembicaraan atau diskusi, penelitian melalui 
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laboratorium, kegiatan lintas alam, proyek pelayanan, mengambil bagian 

dalam pertolongan bencana, dan sebagainya. 

Pengalaman tidak langsung terjadi tidak selalu dalam situasi belajar. 

Belajar biasanya juga terjadi lewat pengalaman pengganti yang tidak langsung 

melalui membaca atau mendengarkan. Untuk melibatkan mahasiswa lebih 

mendalam dalam pengalaman belajar sebagai kegiatan manusiawi, para dosen 

ditantang untuk menggunakan imajinasi dan inderanya sehingga mereka dapat 

sungguh-sungguh memasuki kenyataan yang sebenarnya. 

 

3. Refleksi 

Istilah refleksi dipakai dalam arti menyimak kembali penuh perhatian 

bahan studi tertentu, pengalaman, ide-ide, usul-usul atau reaksi spontan supaya 

dapat menangkap maknanya lebih mendalam. Jadi refleksi adalah suatu proses 

yang memunculkan makna dalam pengalaman manusiawi. Di dalam refleksi 

juga terbentuk suara hati mahasiswa (keyakinan, nilai, sikap, serta seluruh cara 

menalar) sedemikian rupa, sehingga mereka diantar melewati tahap mengerti 

ke tahap berbuat, sesuai dengan pengertian mereka. Dengan refleksi 

mahasiswa belajar banyak hal seperti berikut. 

a. Memahami kebenaran secara lebih baik. 

b. Mengerti sumber-sumber perasaan dan reaksi yang dialami 

c. Memperdalam pemahaman tentang implikasi-implikasi yang telah 

dimengerti 

d. Menemukan makna bagi diri pribadi tentang kejadian-kejadian, ide-ide, 

kebenaran atau pemutarbalikan dari kebenaran. 

e. Memahami siapa dirinya dan bagaimana seharusnya sikap terhadap orang 

lain. 

 

4. Aksi 

Dalam aksi, mahasiswa diajak untuk merealisasikan apa yang menjadi 

refleksinya. Dengan kata lain, cinta kasih dinyatakan lewat perbuatan, bukan 

hanya perkataan. Tujuan pembelajaran refleksi ini membantu mahasiswa 

mengetahui pesan yang ditemukan dalam pembelajaran dan kemudian 

melaksanakannya secara bebas. Refleksi dalam pembelajaran akan menjadi 

mentah kalau hanya menghasilkan reaksi-reaksi afektif. Di dalam refleksi 

justru harus berakhir dan berakibat pada munculnya pengalaman baru. Refleksi 

hanya akan berkembang dan menjadi matang kalau bermuara pada keputusan 

dan tekad. 
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5. Evaluasi 

Semua dosen memahami bahwa kadang-kadang mengevaluasi kemajuan 

akademik mahasiswa memang penting. Tes, ulangan, atau ujian merupakan 

alat evaluasi untuk menilai seberapa jauh pengetahuan sudah dikuasai dan 

ketrampilan sudah diperoleh. Evaluasi secara berkala mendorong dosen 

maupun mahasiswa memperhatikan pertumbuhan intelektual dan juga apakah 

ada kekurangan-kekurangan yang perlu ditangani. Umpan balik semacam ini 

dapat menyadarkan dosen perlunya mencari cara dan metode mengajar yang 

lain. Selain itu, pada umpan balik tersebut membantu dosen untuk 

memperhatikan mahasiswa apakah memerlukan perbaikan cara belajar 

mereka. 

Ada pelbagai cara untuk menilai perkembangan mahasiswa yang lebih 

menyeluruh, yang tentu saja harus memperhitungkan faktor umur, bakat, 

kemampuan, dan tingkat perkembangan masing-masing mahasiswa. Disinilah 

dibutuhkan hubungan personal yang lebih baik, saling percaya, dan saling 

menghargai antara mahasiswa dengan dosen dalam menentukan suasana 

dialog pertumbuhan pribadi yang menyeluruh tersebut. Metode evaluasi yang 

mungkin bisa dipakai untuk mendukung pertumbuhan pengetahuan dan nilai-

nilai pribadi mencakup, wawancara pribadi, meninjau buku–buku catatan 

pribadi harian, dan evaluasi diri dalam kerangka pertumbuhan pribadi. 

 

 

 

 

 
 

 

1) Tuliskan 5 hal pokok yang menjadi intisari model pembelajaran reflektif! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, coba Anda bentuk kelompok, 

masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu diskusikan dengan sesama 

kelompok tersebut. 

 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Perlu disadari, bahwa metode Reflektif bukan merupakan satu-

satunya metode dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, tetapi 

dalam modul ini disajikan metode pembelajaran reflektif sebagai salah 

satu bagian materi dalam modul ini. Metode pembelajaran reflektif adalah 

metode pembelajaran berbasis pengalaman. Pengalaman mahasiswa, 

disamping dapat diolah untuk memperoleh pengalaman ilmiah, dapat pula 

dijadikan refleksi kritis. Melalui refleksi, mahasiswa diajak untuk 

menyadari dampak yang timbul dari ilmu pengetahuan dan teknologi 

terhadap masyarakat, mengasah hati nurani, meningkatkan kepedulian 

sosial dan menumbuhkan rasa tanggungjawab. Buah kesadaran sebagai 

hasil refleksi dijadikan titik tolak untuk melakukan suatu aksi yang 

hasilnya harus dievaluasi. Lima hal pokok yang menjadi intisari model 

pembelajaran reflektif adalah konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan 

evaluasi. 

 

 

 
    

 

1) Model pembelajaran refleksi pada awalnya telah dikembangkan oleh …. 

A. kelompok para imam Jesuit dalam pendampingan kaum muda  

B. para dosen sekolah kolose yang tergabung dalam komunitas relegius 

C. para orang tua yang prihatin terhadap masalah rendahnya kualitas 

pendidikan  

D. pemerintah Romawi dalam merekrut kaum muda menjadi tentara 

nasional 

 

2) Model pembelajaran reflektif adalah metode pembelajaran yang     

berbasis …. 

A. refleksi 

B. pengalaman 

C. meditasi 

D. kontekstual 

 

3) Ada tiga unsur pokok dalam model pembelajaran reflektif, yaitu …. 

A. akal – sikap – pengalaman 

B. aksi – reaksi – refleksi 

 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 1 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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C. refleksi – aksi – tindak lanjut 

D. pengalaman – refleksi – aksi 

 

4) Tujuan refleksi dalam pembelajaran, salah satunya adalah dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan, kecuali .... 

A. strategi yang telah dirancang dalam pembelajaran 

B. materi ajar yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

C. pendekatan yang dipakai untuk mencapai hasil belajar 

D. metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar 

 

5) Kondisi suatu keadaan yang terjadi disebut .... 

A. konteks 

B. pengalaman 

C. refleksi 

D. aksi 

 

6) Kegiatan untuk menyimak kembali dengan penuh perhatian bahan belajar 

tertentu, pengalaman, ide-ide, usul-usul, atau reaksi spontan, agar dapat 

menangkap maknanya lebih mendalam disebut .… 

A. konteks 

B. pengalaman 

C. refleksi 

D. aksi 

 

7) Dalam pembelajaran reflektif, refleksi tanpa adanya aksi akan        

berakibat …. 

A. pengetahuan yang diperoleh akan semakin mendalam dan tajam 

B. refleksi yang dibuat memunculkan pemahaman baru yang 

menyulitkan diri 

C. refleksi yang mentah dan menghasilkan pemahaman serta reaksi 

afektif 

D. konteks yang dibawa mahasiswa selama belajar akan hilang 

 

8) Refleksi merupakan tindakan untuk menyimak kembali penuh perhatian 

bahan studi tertentu setelah memperoleh pengalaman selama proses 

belajar. Dalam hal ini, refleksi bertujuan untuk .… 

A. merenungkan kembali pengalaman yang sudah terjadi selama proses 

belajar 

B. mengevaluasi perilaku mahasiswa selama proses belajar berlangsung 

C. memunculkan makna dalam pengalaman yang manusiawi 

D. meneliti kekurangan-kekurangan dari pengalaman yang terlewati  
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9) Contoh pengalaman tidak langsung, yaitu …. 

A. mendengarkan cerita tentang perjuangan santo-santa dalam membela 

iman 

B. memimpin ibadat jalan salib di gereja paroki pada masa pra paska 

C. berdebat adu argumentasi tentang bahaya narkoba bagi kaum muda 

D. terlibat dalam aksi kurban bencana alam di daerah terpencil 

 

10) Berikut merupakan arti penting memilih metode pembelajaran yang tepat 

pada suatu proses belajar, kecuali .... 

A. dinamika pembelajaran nampak efektif 

B. proses belajar mengajar tampak menyenangkan 

C. dapat memancing siswa kritis dan kreatif  

D. mampu mencari alternatif baru dalam pembelajaran 

 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, 

gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 

materi Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kegiatan Belajar 2 
 

Agama dan Iman Katolik 
 

A. LAHIRNYA AGAMA PADA UMUMNYA 

 

Allah menganugerahkan kepada manusia akal budi dan kehendak bebas 

yang membuat manusia mampu berpikir dan merasakan bahwa ada kekuatan 

maha dahsyat yang berada di luar kemampuan dirinya. Dengan akal budinya 

manusia mencari jawaban atas persoalan: Siapakah Dia Yang Maha Dahsyat 

itu? Manusia meyakini bahwa kekuatan itulah yang dapat membahagiakan 

hidupnya yang selama ini ia cari dan pikirkan. Kekuatan maha dahsyat itu yang 

nantinya akan menjadi sumber kehidupan, perlindungan dan keselamatan 

sejati. Manusia mencari dalam keheningan untuk bertemu, dan selalu 

berikhtiar dengan segala daya upaya, namun tak mendapatkannya. 

Namun demikian, Allah tak mau umat-Nya dalam kebingungan dan 

ketidakjelasan. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia menyatakan diri kepada 

manusia, itulah wahyu Allah yang merupakan pernyataan diri Allah kepada 

manusia. Terhadap pernyataan tersebut, manusia menanggapinya dengan iman 

sebagai jawaban atas wahyu Allah itu. 

 

Skema Proses 

Wahyu – Iman 

 

Allah 

 

Wahyu  Iman 

 

Manusia 

 

Dalam Dei Verbum (Dokumen Konsili Vatikan II tentang Wahyu Ilahi) 

artikel 2, diuraikan mengenai hakikat wahyu, bahwa dalam kebaikan dan 

kebijaksanaan-Nya, Allah berkenan mewahyukan diri-Nya dan memaklumkan 

rahasia kehendak-Nya (lihat Ef.1:9); berkat rahasia itu adalah manusia dapat 

menghadap Bapa melalui Kristus, Sabda yang menjadi daging, dalam Roh 

Kudus, dan ikut serta dalam kodrat Ilahi (lihat Ef 2:18; 2Ptr 1:4). Melalui 

Wahyu tersebut, kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan 
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keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi 

pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. 

Wahyu Allah memungkinkan manusia untuk selalu berkomunikasi 

dengan Allah, dan Allah sendiri menyatakan kehendak-Nya kepada manusia. 

Dalam sejarah keselamatan, Allah memanggil para nabi sebagai utusan-Nya 

untuk menyampaikan pesan-Nya kepada manusia. Para nabi kemudian, 

mewartakan kehendak Allah kepada umat-Nya. Tanggapan atas warta 

keselamatan Allah melalui para nabi dilakukan secara beragam oleh manusia. 

Ada yang percaya, namun juga tidak sedikit yang menolak tawaran tersebut. 

Mereka yang percaya kepada para pewarta sabda Allah itu kemudian 

membentuk kelompok-kelompok yang rajin berkumpul untuk berdoa dan 

mendengarkan ajaran sang pewarta. Kelompok-kelompok itu kemudian, 

dikenal banyak orang dan tidak sedikit yang kemudian bergabung dalam 

kelompok itu. Akhirnya, kelompok mereka menjadi besar dan tersebar ke 

berbagai penjuru dunia. Akhirnya, muncul kelompok-kelompok yang 

memiliki keyakinan yang sama. Keyakinan yang muncul karena hasrat yang 

sama, hasrat akan kesatuan, kepenuhan, dan kebulatan untuk bersatu dengan 

Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya melalui para rasul, Nabi, dan Kitab suci, yang 

dilakukan oleh sekelompok orang itulah yang akhirnya dikenal dengan agama. 

Demikian halnya dengan agama Katolik, yang dimulai dengan sekelompok 

orang yang merasa terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan, yang kita kenal 

dengan Gereja Perdana atau Jemaat Perdana (lihat Kis 2:41-47 dan Kis.4:32-

37). Mereka kemudian memperjelas identitas, dengan menyebut diri sebagai 

Pengikut Kristus (atau orang kristiani/nasrani/Katolik) (Lihat Kis. 11:26), 

sejak dari Jemaat Perdana itu Agama Katolik berkembang sampai sekarang ini. 

Manusia adalah makhluk yang tak pernah merasa puas. Ia terus mencari 

dan mencari. Dalam mencari makna hidupnya, manusia akan terus menerus 

bertanya tentang makna hidupnya yang terdalam. Apakah manusia itu? 

Mengapa manusia hidup? Dari mana ia ada? Mengapa ada penderitaan? 

kesusahan, dan Apakah akhir dari kehidupan manusia itu? Pada akhirnya, 

manusia mempertanyakan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan 

melalui agama yang dianutnya. Itulah sebabnya mengapa seluruh 

penduduknya menganut suatu agama tertentu. Memang ada beberapa alasan 

manusia beragama. Suatu kewajiban seseorang harus beragama karena warisan 

dari orang tua, karena menemukan rasa aman, dan dengan beragama 

menemukan makna hidupnya. Tentu kita bisa menilai alasan mana yang 

terdalam dari menganut agama. 
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B. MAKNA AGAMA DAN IMAN 

 

1. Agama dan Spiritualitas 

Agama tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas. Agama tanpa spiritualitas 

bukanlah agama, melainkan hanya simbol-simbol belaka tanpa makna. Oleh 

karena itu, agama tanpa spiritualitas tidak melahirkan dampak apapun juga. 

Lebih jauh lagi, bila agama tidak didasari oleh hal-hal yang spiritual maka apa 

yang dilakukan di dunia profan akan kehilangan fungsinya dan bahkan akan 

melahirkan pengrusakan-pengrusakan yang mengatasnamakan agama. Agama 

sering dijadikan dasar pembenaran diri untuk melakukan hal-hal yang 

sebenarnya menyimpang dari spiritualitas agama itu sendiri. 

Fenomena agama tanpa spiritualitas inilah yang belakangan ini banyak 

mengemuka dalam kehidupan bersama umat manusia yang dilakukan oleh 

sementara kelompok-kelompok keagamaan. Maka sering kita lihat, penerapan 

hukum dan pergulatan politik yang tak jarang melahirkan kekerasan, menjadi 

wajah paling menonjol dalam fenomena keagamaan. Sadar atau tidak, 

kelompok-kelompok keagamaan seperti ini  justru telah melucuti politik dan 

hukum dari nilai-nilai dasar agama. Agama yang kehilangan spiritualitas cuma 

menjadi dalih suatu pelengkap penderita bagi upaya-upaya yang lebih 

didominasi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok atau bahkan nafsu 

angkara murka. 

Agama memang tidak bisa dilepaskan dengan spiritualitas karena 

spiritualitas akan melahirkan moralitas manusiawi yang mendalam. Kalaupun 

agama boleh bersinggungan dengan politik, tetapi tidak boleh dijadikan 

sebagai ideologi, front-front konflik akan terbuka, baik dengan pengikut 

agama ataupun kelompok lain. Seringkali muncul pertanyaan; apakah umat 

beragama tidak boleh berpolitik? Politik pada dasarnya baik, karena 

menyangkut seni dalam menata suatu bangsa. Yang tidak boleh adalah agama 

dipakai sebagai sarana berpolitik. Maka agama perlu dikembalikan ke 

posisinya sebagai panduan kegiatan pembersihan hati secara terus-menerus 

panduan moral dan pendorong amal-amal saleh sebagai rahmat atas alam 

semesta. Agama mestinya ditempatkan pada posisi yang mulia, yaitu sebagai 

sarana menjalin relasi yang harmonis dengan Yang Maha Tinggi dan sesama 

manusia serta alam lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita mesti memberi 

tempat yang semestinya kepada ilmu dan akal yang merupakan anugerah 

Tuhan untuk menjawab persoalan-persoalan dunia. Dengan ilmu dan kehendak 

akal budi agama menjadi sumber dan pedoman hidup beragama dan 

bermasyarakat. 
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Agama tak boleh dijadikan alat atau sarana saja untuk menstabilkan 

sesuatu yang duniawi sekalipun sistem kemasyarakatan/kenegaraan. Sebab 

usaha seperti itu hanya akan menurunkan derajat agama. Sebaliknya, apakah 

kekuasaan duniawi boleh atau bahkan menopang agama dengan kekuasaan 

fisiknya, supaya seseorang dapat hidup sesuai agama yang mereka anut? Tentu 

hal ini tidak boleh terjadi! Sebab, dengan demikian bukan keyakinan batiniah 

yang mengarahkan orang untuk menghormati Yang Maha Tinggi melainkan 

ketakutan. Ini tidak pantas karena sikap budak tidak wajar sebagai dasar 

hubungan dengan Yang Maha Tinggi dan pasti juga bukan kehendak-Nya. 

 

2. Agama dan Iman 

Perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki beberapa 

arti antara lain peraturan tradisional, ajaran, kumpulan peraturan, dan/atau 

ajaran. Dengan kata lain, apa saja yang diturun-tumurunkan oleh kebiasaan. 

Akar kata agama adalah gam yang berarti pergi, sedangkan awalan a, berarti 

tidak, sebagai (a)gama berarti “yang tetap “atau “yang tidak pergi/ tidak 

berubah”. Dalam bahasa Jawa kuno agama digunakan juga untuk (kitab) 

hukum, kebiasaan keagamaan serta moral. Kemudian arti kata ini berkembang, 

sehingga di seluruh Nusantara diartikan sebagai adat, upacara pandangan 

hidup, dan kepercayaan. Sekarang kata agama (igama, ugama) diartikan sama 

dengan religi (Lat) atau din (Persia – Arab). 

Menentukan arti agama lebih sulit daripada menelusuri arti dan asal-usul 

kata agama. Sebab pengertian agama amat luas dan hampir selalu diwarnai 

oleh pandangan keagamaan orang yang mengusahakan pembatasan. Secara 

fenomenologis (=yang tampak; Yun.) agama mencakup gejala-gejala yang 

berkaitan dengan hubungan khusus antarmanusia dan yang melampaui 

manusia (transenden) atau yang keramat/kudus serta gaib. Namun, agama 

tidak boleh hanya dimengerti sebagai bentuk keyakinan, melainkan juga 

bentuk hubungan yang dihayati manusia dengan Yang Transenden, yang 

melebihi dan mengatasi alam ciptaan ini yang dalam agama monoteisme 

disebut Allah atau Tuhan. Hubungan tersebut bersifat lahir-batin. Dilihat dari 

segi batin agama menyangkut perasaan, keinginan, harapan, dan keyakinan 

yang dimiliki manusia terhadap Yang Transenden itu. Dipandang dari sudut 

lahir, agama menyangkut kelakuan, tingkah laku, dan tindak tanduk tertentu 

yang mengungkapkan segi batin tadi dalam praktik kehidupan. 
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Agama biasanya mencakup segala perwujudan dan bentuk hubungan 

manusia dengan Yang Suci. Terhadap Yang Suci itu manusia merasa kurang 

pantas, sama sekali tergantung, takut, atau taqwa karena sifat-Nya yang 

dahsyat (tremendum), tetapi manusia sekaligus merasa pula tertarik kepada-

Nya karena sifat-sifat-Nya yang memesonakan (fascinocum). Kedua aspek ini 

diungkapkan dalam bahasa jawa wedi asih. Pada tingkat tertentu Yang Suci ini 

tampak dalam bentuk Yang Illahi yang bersifat personal baik dibentuk tunggal 

(Tuhan, Allah) maupun dibentuk majemuk (dewa-dewi, ilah-ilah). Di beberapa 

agama, Yang Illahi itu menentukan tingkah laku manusia secara normatif 

dengan menyampaikan firman-Nya. Yang Illahi biasanya berkaitan dengan 

pendiri-pendiri agama-agama yang lazimnya dinamai wahyu. Wahyu ini 

mencakup pandangan antara lain, tentang Yang Illahi itu sendiri, tentang 

kehendak-Nya, tentang arti kehidupan manusia dan asal-usulnya, tentang 

akhirat, jalan menuju keselamatan di dunia ini dan sesudahnya, tentang 

tuntutan akhlak moral, serta tentang cara-cara beribadat. Biasanya apa yang 

diterima sebagai wahyu dicantumkan di kitab-kitab yang dipandang suci. 

Agama berkaitan dengan iman, tetapi tidak identik dengannya. Agama 

merupakan ungkapan lahiriah dan konkrit dari hubungan batin manusia dengan 

Allah, atau jawaban batin manusia terhadap hubungan yang diprakarsai Allah. 

Inisiatif Allah adalah Wahyu. Dan jawaban manusia kepada-Nya adalah Iman. 

Iman sebagai sikap dan sebagai penyerahan diri manusia kepada Allah tidak 

kelihatan, tetapi terwujud diberbagai pengungkapan sikap yang bercorak 

pribadi maupun sosial. Agama sebagai ungkapan bersama, yaitu umat 

beragama, disatu pihak pengungkapan iman dan dilain pihak (seharusnya) 

memudahkan dan mendukung iman semua anggota umat khususnya dalam 

menghadapi aneka tantangan hidup sehari-hari. 

Kata arab ‘iman’ dan kata ibrani untuk ‘percaya’, yakni aman mempunyai 

akar kata sama yaitu mu, artinya kokoh, aman. Iman berarti percaya, berpaling 

kepada, menganggap pasti, dan digunakan di Al-Qur’an untuk mengimani dan 

untuk apa yang diimani. Kata percaya hampir sama lingkup artinya, yaitu 

menganggap/yakin/mengakui bahwa benar.  

Iman adalah jawaban atas panggilan yang diterima dengan penuh percaya. 

Dengan mengikuti panggilan, orang diterangi sehingga semakin mengerti dan 

mengetahui besarnya cinta kasih Illahi. Panggilan ini pantas dijawab hanya 

dengan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, iman adalah 

sikap eksistensial yang mendasarkan seluruh eksistensi kepada Tuhan. Orang 

percaya akan kesetiaan Tuhan dalam keadaan apapun, mengaminkan Tuhan 
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dengan berserah kepada-Nya. Pada intinya, dalam pandangan Katolik, 

iman adalah jawaban manusia atas pewahyuan diri Allah dalam diri 

Yesus Kristus. Iman akan ajaran diimbangi iman sebagai penyerahan, yaitu 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman berarti percaya kepada 

Tuhan, bukan pertama karena Doa Maha Kuasa, melainkan karena Dialah 

Tuhan, Yang menghidupkan dan memberi arti serta makna sejati bagi setiap 

manusia yang mencari-Nya. Manusia mengalami bahwa Tuhan dan kehendak-

Nya tidak hanya tidak membatasi kebebasannya, malahan 

menyempurnakannya Iman, lebih-lebih kalau telah berkembang menjadi 

pengharapan dan kasih, merupakan suatu sikap “penyerahan diri seutuhnya 

kepada Allah” (Dei Verbum art 5). 

Dunia sekitar kita sering kali tidak menerima kepercayaan kita dengan 

senang hati, juga tidak menghargainya sebagai sesuatu yang penting. Berbagai 

bentuk ungkapan iman secara fisik telah dibuat pada hari Natal dan Paskah, 

namun hal yang paling penting di sana bukan lagi nilai-nilai iman yang ada 

dibaliknya, tetapi mengikuti arus kebudayaan kita bahwa yang paling penting 

adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberhasilan dan kekayaan, 

pangkat dan kekuasaan disini dan sekarang mementingkan diri sendiri, 

menghindari sakit dan memanjakan diri kita dengan kesenangan dan 

kenikmatan sebanyak-banyaknya. Tentu tidak semua hal ini buruk, tetapi 

dalam kisah cinta Tuhan semua hal di atas menjadi kebutuhan kedua. Hal-hal 

itu bukanlah hal yang utama. Beriman Katolik menjadi sulit karena pada saat 

kisah tentang Tuhan diperankan, masih banyak orang yang berpendapat bahwa 

beriman itu pada dasarnya tidak relevan lagi. 

Masih banyak faktor lain lagi yang mempersulit iman, yakni faktor-faktor 

dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang hidup kita merasa lebih berat, begitu 

membingungkan, begitu tak berarti, penuh dosa, dan kita merasa begitu cemas. 

Bagaimana mungkin Tuhan mencintai kita? Kadang-kadang kita ingin tahu 

apakah kebenaran-kebenaran yang kita pilih sebagai jalan untuk mencintai 

Tuhan itu riil atau tidak. Apakah Tuhan sungguh menciptakan dunia ini? 

Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Gereja itu bagian kisah kasih Tuhan? 

Apakah kebahagiaan abadi menanti kita? 

Pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan itu sering kali 

merupakan suatu kesempatan untuk bertumbuh dalam kehidupan iman 

kepercayaan kita. Perlu diingat bahwa iman tidak selamanya terang dan jelas. 

Kepercayaan agama bukanlah teori Geometri atau fakta sejarah. Kepercayaan 

agama merupakan  suatu relasi personal. Suatu relasi cinta antara diri kita dan 
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mereka semua yang Tuhan cintai. Setiap relasi personal menghasilkan 

pertumbuhan. Kita berubah bersama perkembangan hidup kita. Hal-hal yang 

penting pada waktu tertentu, tampak kurang penting pada waktu yang lain. 

 

3. Beragama dan Beriman 

Beragama tidak sama dengan beriman. Beragama berarti menganut agama 

tertentu, sedangkan arti beriman dalam Alkitab menjadi jelas dalam tokoh 

Abraham, Bapa orang beriman (Rom 4 : 12). Abraham dipanggil oleh Tuhan 

untuk meninggalkan kampung halaman, dewa-dewi, serta sanak keluarga dan 

berangkat ke negeri yang akan ditunjuk, supaya menjadi bapa suatu bangsa 

besar. Karena Abraham percaya, maka ia meninggalkan segala-galanya, 

berangkat memasuki masa depan yang tidak aman sama sekali. Ia menjadi 

pengembara demi Yahwe, karena percaya akan sabda-Nya (Rom 4 : 18 dan 

Ibrani 11 : 8 – 14). Perjalanan Abraham mendapat penyelesaiannya dalam diri 

Yesus Kristus, yang di dunia ini tidak mempunyai tempat untuk 

membaringkan kepala-Nya (Mat 8 : 20). Demikian juga, murid-murid-Nya 

harus bersedia untuk meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti-Nya (Mrk 

10 : 28). Ketaatan Yesus kepada Bapa-Nya menghantarkan-Nya ke kayu salib, 

ke dalam keadaan rasa ditinggalkan oleh semua orang, bahkan Bapa-Nya 

sendiri. Tetapi dalam wafat-Nya Yesus di topang oleh Bapa dan dibenarkan 

dengan kebangkitan demi kehidupan baru. Dengan demikian, Ia yang belajar 

taat dengan menderita, memulai, dan menyelesaikan iman kita. Jadi, iman 

bermakna mengikuti suatu perjalanan yang ditempuh karena terdorong oleh 

cinta kasih dan dengan harapan akan mencapai tujuan.  

Selanjutnya, Konsili Vatikan II dalam Konstitusi tentang Wahyu Illahi, 

bab 1 menyatakan bahwa orang beriman menyerahkan diri sepenuhnya secara 

bebas kepada Tuhan, ia menundukkan akal budi dan kemauan kepada Tuhan 

yang menyampaikan Wahyu-Nya, dengan menerima isi Wahyu ini secara rela. 

Pertama, iman memiliki makna jawaban manusia atas wahyu Tuhan, dan 

karenanya orang mengimani sesuatu. Kedua, iman adalah rahmat illahi yang 

menerangi serta meyakinkan manusia dari dalam jiwanya. Ketiga, orang 

beriman bebas menyetujui dengan akal budinya bahwa Tuhan mewahyukan 

Diri, maka ia mempercayainya sepenuhnya, sehingga bersama dengan-Nya ia 

menempuh jalan kepada-Nya. Keempat, iman seluruhnya adalah pemberian 

Tuhan, tetapi sekaligus seluruhnya juga jawaban manusia. Kelima, iman 

adalah pertemuan, pengabdian, persahabatan dengan Tuhan, yang 

merupakan keselamatan dan kebahagaiaan kita. 
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Iman adalah keutamaan adikodrati, artinya suatu rahmat Ilahi yang 

tidak dapat diusahakan manusia atas kehendaknya sendiri. Rahmat 

supaya dapat percaya adalah prasyarat utama bagi keselamatan abadi. Tanpa 

percaya akan Tuhan dan utusan-Nya Yesus Kristus, orang tidak dapat 

diselamatkan. Maka manusia seutuhnya, hati dan akal budinya dan 

kehendaknya terlibat dalam percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. 

Orang beriman percaya kepada Tuhan Yang mewahyukan Diri, lalu juga 

percaya pada apa yang disampaikan Tuhan dalam Wahyu-Nya. Tuhan Allah 

mewahyukan diri dalam pribadi Yesus Kristus dalam kehidupan, pewartaan, 

perbuatan, wafat serta kebangkitan-Nya. Oleh karena itu, iman bercorak 

Kristologis, dan karenanya teologis dan Trinitas. 

 

 

 

 

 

 

 

C. BERIMAN KATOLIK 

 

Setelah kita memahami apa itu agama, dan apa itu iman, maka pada bagian 

ini Anda akan diajak memberi perhatian khusus tentang iman Katolik. Dalam 

pengertian setelah seseorang beriman secara Katolik maka perlu memahami 

tentang iman Katolik, bagaimana beriman secara Katolik dan apa saja pokok-

pokok iman Katolik? 

 

1. Iman Katolik 

Banyak umat Katolik kadang belum memahami dan mengerti ajaran 

Katolik dengan baik. Rumusan pokok dari iman Katolik terdapat dalam  

syahadat panjang dari Konsili Nicea – Konstantinopel, atau yang sering 

disebut syahadat panjang. 

Iman Katolik berdasar pada iman akan Allah Tritunggal yang bagi 

kebanyakan agama dipandang hal yang tak lazim. Beriman pertama-tama tidak 

mendasarkan diri pada segi pengetahuan, tetapi terlebih adalah iman itu 

sendiri. Tidak semua pemahaman iman bisa dijelaskan.  Kalau semuanya jelas, 

namanya bukan iman, bukan Allah yang kita imani. Kalau semuanya jelas, itu 

pasti bukan Allah dan bukan iman. Iman adalah jawaban terhadap wahyu, yaitu 

Allah yang “dari kelimpahan kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-

sahabat-Nya dan bergaul  dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam 

Coba Anda pikirkan: Apakah orang yang beragama sudah pasti beriman? Atau 
orang yang beriman pasti beragama? Untuk menjawab pertanyaan itu silakan 
sebutkan karakteristik agama dan iman Katolik seperti penjelasan dalam 
modul ini. 
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persekutuan diri-Nya dan menyambut mereka didalam-Nya. Dalam dokumen 

yang sama dikatakan: “kepada Allah yang menyampaikan wahyu, manusia 

wajib menyatakan ketaatan iman” (DV.5). 

Yang perlu diperhatikan sejak awal adalah pokok iman akan Allah 

Tritunggal adalah Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Kristus (Putra) 

oleh Roh Kudus. Jadi ajaran mengenai Allah Tritunggal tidak menerangkan 

hidup Allah  pada diri-Nya sendiri, melainkan  berkaitan dengan rahasia karya 

penyelamatan Allah. 

Di samping pemahaman yang pokok tentang Tritunggal Maha Kudus  

dalam Iman Katolik juga mendasarkan diri pada persekutuan Gereja. Iman 

Katolik mengajarkan untuk percaya kepada Gereja yang satu, kudus, Katolik 

dan Apostolik. Gereja yang satu tidak terpecah belah yang berada dalam 

kepemimpinan tahta suci Bapa Paus di Vatikan. Beliau adalah pemimpin 

tertinggi umat Katolik sedunia. Gereja yang kudus yang telah dikuduskan oleh 

Yesus sendiri dan selalu berusaha membawa umat-Nya pada kekudusan, 

menerima melalui ajaran-ajaran suci yang diajarkan Yesus dan para Rasul. 

Gereja Katolik anggota-anggotanya berasal dari seluruh lapisan masyarakat 

secara universal dan tidak hanya dikhususkan bagi bangsa atau kelompok 

tertentu saja, namun Gereja Katolik hadir bagi seluruh bangsa yang ingin 

mencapai keselamatan melalui Yesus Kristus. Gereja Katolik bersifat 

apostolik, karena Gereja didirikan atas dasar iman para Rasul. Setelah 

sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus para Rasul bersaksi bahwa Yesus 

Kristus yang telah wafat, kini telah bangkit dan diangkat menjadi Tuhan dan 

Kristus. Dari kesaksian iman para Rasul inilah akhirnya terbentuk Gereja dan 

dikenal diseluruh penjuru dunia. Tidak jarang mereka sampai gugur dalam 

menjalankan tugas luhur memberitakan Kabar Baik kepada bangsa-bangsa 

yang belum mengenal Kristus. Oleh karenanya, Gereja Katolik sangat 

menghormati para pejuang iman yang dengan kesetiaan dan ketaatan pada 

iman akan Yesus Kristus, mereka telah menumpahkan darah kemartiran demi 

membela iman mereka.  

 

2. Bagaimana Beriman secara Katolik? 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidaklah mudah untuk memaparkan 

dengan singkat inti ajaran Katolik. Yang dapat dikatakan adalah bahwa ajaran 

Katolik tentang iman, kesusilaan, dan institusinya, merupakan buah dari 

perkembangan wahyu yang termuat dalam Kitab Suci. Perkembangan itu 

terjadi di bawah bimbingan Roh Kudus dalam tradisi dan wewenang mengajar 

Gereja (Magisterium). 
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Pada mulanya, inti pewartaan baru menyangkut wafat dan kebangkitan 

Kristus, sebagaimana tampak dalam rumusan pengakuan iman ini; “Jika kamu 

mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam 

hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka 

kamu akan diselamatkan” (Roma 10: 9). Dalam perkembangan selanjutnya, 

makna isi iman menjadi lebih luas, tidak hanya menyangkut tentang wafat dan 

kebangkitan Yesus, tetapi sudah mencakup pula karya-karya Yesus, seperti 

tampak dalam kisah para rasul 10: 34-43: “Kamu tahu tentang Yesus dari 

Nasaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, 

Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua 

orang yang dikuasai iblis, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung 

Dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, 

dan Allah berkenan menampakkan diri”. 

Beriman secara Katolik berarti orang diajak untuk mengambil sikap 

tertentu dalam diri dan kehidupannya, dengan cara meninggalkan dunianya 

yang lama untuk mengarahkan hidup dalam dunia baru. Menjadi Katolik tidak 

hanya hidup baru dengan agama Katolik, dan ajaran Katolik, tetapi menjadi 

manusia yang sungguh-sungguh baru. Dalam 2 Kor 5 : 17 dikatakan “Jadi siapa 

yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, 

sesungguhnya yang baru sudah datang”. Menjadi orang beriman Katolik 

berarti menjadi percaya dan menyerahkan dirinya secara utuh dan penuh 

kepada Yesus Kristus. 

Dalam konteks Indonesia, bagaimana umat Katolik mengambil bagian 

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara? Hidup seperti apa yang harus 

dijalankan sebagai orang Katolik? Negara Indonesia adalah negara majemuk, 

negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya yang 

berbeda. Namun, dalam perbedaan itu semua pihak sepakat pada ideologi 

Pancasila yang mempersatukan berbagai perbedaan. Oleh karena itu, sebagai 

warga negara dalam kebhinnekaan, semua pemeluk agama dituntut toleransi, 

pengakuan hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan ibadah sesuai 

dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Tak terkecuali umat Katolik 

sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diharapkan 

mampu mengekspresikan ungkapan, penghayatan dan perwujudan imannya 

dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kekatolikan yang ada. Umat 

Katolik tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang taat. 

Ia harus menjadi Katolik 100% dan menjadi Indonesia 100%.  

Umat Katolik diajak agar tetap teguh dalam iman, pengharapan dan penuh 

kasih, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun warga Gereja. Dengan 
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demikian, umat Katolik bisa melibatkan diri dalam kegiatan membangun tata 

dunia baru yang lebih baik. 

 

 

 

 

3. Pokok-pokok Iman Katolik 

 

a. Syahadat singkat (iman para Rasul) 

 
Aku percaya akan Allah, 
Bapa yang mahakuasa, 
Pencipta langit dan bumi; 
Dan akan Yesus Kristus, 
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, 
Dilahirkan oleh Perawan Maria; 
Yang menderita sengsara 
dalam pemerintahan Pontius Pilatus 
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan; 
yang turun ke tempat penantian 
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; 
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa; 
dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. 
Aku percaya akan Roh Kudus, 
Gereja Katolik yang kudus, 
persekutuan para kudus, 
pengampunan dosa, 
kebangkitan badan, 
kehidupan kekal. 
AMIN. 

 

b. Sakramen 

1) Sakramen Babtis 

2) Sakramen Tobat 

3) Sakramen Ekaristi 

4) Sakramen Krisma 

5) Sakramen Imamat 

6) Sakramen Pernikahan 

7) Sakramen Pengurapan Orang Sakit. 

 

Saudara mahasiswa, simaklah video mengenai iman Katolik yang dapat Anda 
akses pada laman https://sl.ut.ac.id/6g 
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c. Hukum kasih  
 
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap 
jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu;  
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 

 

d. Sabda bahagia  
 
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah 
yang empunya Kerajaan Surga. 
Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. 
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki 
bumi. 
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka 
akan dipuaskan. 
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh 
kemurahan. 
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat 
Allah. 
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut 
anak-anak Allah. 
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena 
merekalah yang empunya Kerajaan Surga. 
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya, dan 
kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. 

 

e. Tiga keutamaan Kristiani 

1) Iman 

2) Harapan 

3) Kasih 

 

f. Tujuh karunia Roh Kudus 

1) Hikmat 

2) Pengertian 

3) Nasehat 

4) Keperkasaan 

5) Pengenalan akan Allah 

6) Kesalehan 

7) Roh Takut akan Allah 
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g. Lima perintah Gereja 

1) Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 

2) Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang 

diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada 

hari itu. 

3) Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 

4) Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. 

5) Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. 

 

h. Dasa Firman (Dekalog/10 Perintah Allah) 

1) Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja dan cintailah 

Aku lebih dari segala sesuatu. 

2) Jangan menyebut nama Allah, Tuhanmu dengan tidak hormat. 

3) Kuduskanlah hari Tuhan. 

4) Hormatilah ibu bapakmu. 

5) Jangan membunuh. 

6) Jangan berbuat cabul. 

7) Jangan mencuri. 

8) Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. 

9) Jangan ingin berbuat cabul. 

10) Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. 

 

i. Tujuh dosa pokok 

1) Kesombongan  

2) Kikir (ketamakan)  

3) Percabulan 

4) Gelojoh (kerakusan)  

5) Iri Hati (kedengkian) 

6) Marah (kemurkaan)  

7) Malas (kelambanan) 

 

j. Empat hal terahkir 

1) Kematian 

2) Penghakiman 

3) Neraka 

4) Surga 
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k. Doa Bapa kami 

 
Bapa kami yang ada di surga 
Dimuliakanlah Nama-Mu 
Datanglah kerajaan-Mu 
Jadilah kehendak-Mu 
Di atas bumi seperti di dalam surga 
Berilah kami rejeki pada hari ini 
Dan ampunilah kesalahan kami 
Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami 
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan 
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat 
Amin. 

 

l. Doa Salam Maria 
 
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu 
Terpujilah Engkau di antara wanita 
Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus 
Santa Maria Bunda Allah  
Doakanlah kami yang berdosa ini 
Sekarang dan waktu kami mati 
Amin. 

 

m. Kemuliaan 
 
Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus 
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad  
Amin. 

 

 

 

 

 
 

 

1) Bagaimana sejarah singkat lahirnya agama pada umumnya? 

2) Jelaskan perbedaan antara beragama dan beriman? 

3) Jelaskan yang dimaksud beriman Katolik! 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 
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Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, coba Anda bentuk kelompok, 

masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu diskusikan dengan sesama 

kelompok tersebut. 

 

 
 

 

Keyakinan terhadap Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya melalui rasul-

rasul, Nabi dan Kitab suci yang dilakukan oleh sekelompok orang dikenal 

dengan istilah agama. Agama baru disebut sebagai agama apabila: 

a. memiliki pemahaman tentang Tuhan yang disembah dan dihormati  

b. mempunyai Nabi/Rasul yang menyebarkan ajaran Tuhan 

c. mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam 

Kitab Suci. 

 

Iman adalah penyerahan diri manusia secara total kepada Allah. 

Manusia yang beriman, menjawab dan menanggapi panggilan Tuhan 

dengan sapaan dan pengamalan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. 

Beriman tidak sekedar beragama maka orang yang beragama mewujudkan 

iman dari ajaran agamanya.  

Iman  katolik berpusat pada Yesus Kristus , hidupnya telah menjadi 

milik Kristus dan telah mengikatkan diri pada Yesus Kristus. Melalui 

sakramen Babtis orang Katolik menjadi manusia baru dalam Kristus. 

Hidupnya selalu terarah pada Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit 

menyelamatkan manusia yang percaya kepada-Nya. 

 

 
    

 

 
1) Pernyataan diri Allah kepada manusia disebut …. 

A. wahyu 

B. iman 

C. agama 

D. kebudayaan 

 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 2 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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2) Tanggapan manusia atas panggilan Allah yang telah menyatakan diri 

kepada manusia yang disertai penyerahan diri secara total kepada-Nya 

disebut .… 

A. wahyu 

B. iman 

C. agama 

D. beragama 

 

3) Suatu agama dikatakan sebagai agama dengan karakteristik berikut, 

kecuali .... 

A. memiliki definisi  tentang  Tuhan yang jelas 

B. memiliki ajaran yang dipergunakan sebagai pedoman hidup bagi 

jemaatnya 

C. memiliki nabi/rasul yang mewartakan sabda Allah kepada manusia 

D. memiliki malaikat sebagai perantara sabda dari Tuhan kepada para 

nabi/rasul 

 

4) Agama tanpa spiritualitas bukanlah agama karena …. 

A. membantu penghayatan manusia tentang Allah 

B. agama menjadi simbol belaka tanpa makna 

C. keimanan kepada Tuhan menjadi luntur 

D. aktifitas beragama  tidak dikenal oleh masyarakat 

 

5) Dalam iman Katolik sumber keselamatan dapat diperoleh melalui …. 

A. agama yang dianut oleh seseorang 

B. sikap batin dari manusia sendiri 

C. beriman terhadap Yesus Kristus 

D. pemuka agama yang membimbing iman kita 

 

6) Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada …. 

A. beragama sebagai kewajiban sebagai warga negara 

B. hidup beragama karena warisan orang tua 

C. alasan bahwa hidupnya menjadi senang dan tenang 

D. keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia  

 

7) Yang menjadi alasan mendasar bahwa manusia  bersedia menyerahkan 

hidupnya secara total kepada Allah (iman  kepada Allah) adalah    karena 

manusia …. 

A. adalah mahkluk yang lemah dan terbatas 

B. mengalami dirinya telah dicintai oleh Tuhan 

C. telah memiliki keyakinan tentang Tuhan 

D. merasa ada kekuatan yang maha dahsyat yang ada di luar dirinya 
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8) Untuk dapat menyerahkan dirinya kepada Tuhan manusia harus mampu 

mengembangkan kemampuan dalam dirinya, antara lain berkaitan dengan 

unsur kehendak, yaitu manusia .… 

A. terdorong untuk melakukan yang baik 

B. mengerti dan merasakan Tuhan itu ada 

C. mampu mewujudkan dalam tindakan yang baik 

D. merasakan bahwa Tuhan itu baik 

 

9) Yang mendasari relasi manusia dengan Tuhan sehingga mampu 

menghayati dan mewujudkan iman kedalam hidup sehari-hari adalah …. 

A. keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik 

B. kondisi psikologis kita yang terdorong berbuat baik 

C. percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita 

D. semangat kristiani yang bersumber pada Yesus Kristus 

 

10) Perhatikan kutipan Konsili Vatikan II, berikut. 

 “Bila manusia dengan karya tangannya maupun melalui teknologi 

mengelola alam, supaya menghasilkan buah dan menjadi kediaman yang 

layak bagi segenap keluarga manusia, dan bila ia dengan sadar memainkan 

peranannya dalam kehidupan kelompok-kelompok sosial, ia 

melaksanakan rencana Allah yang dimaklumkan pada awal mula, yakni 

menaklukkan dunia serta menyempurnakan alam ciptaan, dan 

mengembangkan dirinya. Sekaligus ia mematuhi perintah Kristus yang 

mulia untuk mengabdikan diri kepada sesama.” 

  

 Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan tentang makna hidup beragama  

yang memuat tentang .… 

A. keyakinan manusia atas keselamatan Tuhan Yesus Kristus 

B. peranan agama dalam kehidupan manusia  

C. sikap dan tanggungjawab manusia terhadap alam semesta 

D. rencana Allah dalam menyelamatkan manusia dan alam ciptaan-Nya  

 

 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, 

gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 

materi Kegiatan Belajar 2. 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 
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Kegiatan Belajar 3 
 

Sejarah Keselamatan 
 

A. PENCIPTAAN DAN KARYA PENYELAMATAN 

 

Dalam pengakuan iman, penciptaan diakui sebagai tindakan Allah yang 

pertama dalam sejarah dunia. Hal itu amat jelas dalam kisah penciptaan (Kej. 

1-2) dan juga dinyatakan dengan jelas dalam syahadat/credo: “Aku percaya 

akan Allah, Bapa yang maha kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala 

sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan”. Dengan kata-kata itu terungkap 

bukan hanya kekuasaan dan keallahan Allah, tetapi juga dasar dan awal seluruh 

sejarah keselamatan yang merupakan sejarah Allah dan manusia. 

Mulai dari Allah menjadikan segala sesuatu, Allah berencana membuat 

alam semesta yang damai dan membahagiakan. Hal ini terbukti bahwa ketika 

alam semesta dijadikan semuanya dalam keadaan baik. Penciptaan manusia 

Adam dan Hawa yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1 : 

26-27) lalu menempatkan manusia itu di Taman Eden. Suatu tempat yang 

indah dan membahagiakan. Di tengah taman ada pohon pengetahuan yang baik 

dan buruk yang melambangkan hukum Tuhan supaya manusia mengerti akan 

hal yang baik harus dilakukan dan buruk yang harus dijauhkan. Namun, 

manusia tidak taat pada hukum Tuhan. Mereka makan buah itu, dan sejak saat 

itu mereka berdosa dan tidak pantas tinggal di Eden. Allah mengusirnya ke 

dunia dan untuk hidup mereka harus “membanting tulang”. 

Allah Bapa kita adalah Allah yang Mahabaik. Dia berencana 

menyelamatkan bangsa manusia yang terus berbuat dosa. Awal mulai diutus-

Nya para nabi untuk mengingatkan akan kabar suka cita keselamatan, dan 

supaya manusia setia pada Allah dengan melaksanakan kehendak-Nya. Pada 

kenyataannya manusia tetap pada kemauannya sendiri dan menjadi budak 

dosa.  

Karena melihat kebebalan bangsa manusia, akhirnya Allah Bapa turun 

sendiri ke dunia dalam dalam wujud manusia, yaitu Yesus (Inkarnasi – 

penjelmaan Allah menjadi manusia). Ia berkarya di dunia menyampaikan 

kabar baik. Yesus berkarya, hidup bersama bangsa manusia, menyelamatkan 

mereka melalui kurban di salib. Ia rela disalibkan, menderita sengsara, wafat 

dan bangkit.  Kemudian Naik ke Surga mengutus Roh Kudus dan pembentukan 

Gereja. 
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Sampai sekarang karya keselamatan berjalan terus. Alah bekerja melalui 

Roh Kudus yang hidup dan menyertai manusia. Allah membangun kembali 

jemaat-Nya dan menyediakan tempat tinggal bagi umat-Nya supaya manusia 

damai dan berbahagia hidup bersama Allah di surga. Tentu saja harus ada 

partisipasi aktif manusia untuk menjawab panggilan Allah. Umat Allah 

diharapkan mampu ikut ambil bagian dalam hidup dan sengsara Yesus. 

 

B. ALLAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA SUNGGUH AMAT 

BAIK 

 

Dalam kitab Kejadian 1:1– 31, dikisahkan bagaimana Allah menjadikan 

alam semesta beserta isinya. Alam semesta yang luas yang meliputi: langit dan 

bumi, matahari bulan dan bintang-bintang di angkasa, daratan dan lautan yang 

membentang, segala tumbuhan hutan, hewan di padang dan margasatwa, 

segala binatang yang merayap di bumi serta ikan yang berkeriap di lautan serta 

burung-burung diudara. Sungai, danau lembah dan gunung-gunung yang 

menjulang ke angkasa. Segala planet dan benda luar angkasa menghiasi alam 

semesta yang telah diciptakan Tuhan dengan begitu indah. Semuanya berada 

dalam genggaman Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah selesai menciptakan alam 

semesta "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik" 

(Kejadian 1:31). 

Gereja mengakui hal itu terungkap dalam doa aku percaya: “Aku percaya 

akan Allah Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi.” Melalui 

pengakuan itu Gereja percaya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. 

Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa segalanya telah diciptakan dalam 

keadaan sungguh amat baik. Diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik 

berarti semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan yang maha baik. 

 

C. ALLAH MENCIPTAKAN MANUSIA MENURUT CITRA-NYA 

 

Pemahaman tentang penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah 

adalah hal yang penting, karena berdasarkan pemahaman tersebut manusia 

akan menempatkan diri secara benar sebagai mahkluk yang diciptakan dan 

akan menghormati pencipta-Nya sebagai yang berkuasa penuh di dalam 

hidupnya. Kesalahan pengertian terhadap konsep penciptaan manusia sebagai 

gambar dan rupa Allah, akan menjadikan dirinya sebagai allah terhadap 

dirinya sendiri dan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. 

http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+1%3A31&version=tb
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Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar 

dan rupa Allah (Kej 1:26-27) yang artinya adalah: 

1. manusia dapat mengenal dan mengasihi Pencipta-nya, 

2. manusia adalah seorang pribadi, bukan hanya sesuatu, 

3. manusia diciptakan untuk meguasai alam dan melayani Tuhan yang telah 

menciptakan segala sesuatu untuknya, 

4. misteri tentang manusia hanya dapat dipahami dengan mengacu pada 

misteri sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, 

5. umat manusia merupakan satu kesatuan, karena mempunyai asal-usul 

yang sama yaitu Allah, 

6. semua manusia adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan, 

7. manusia merupakan mahkluk rohani, walaupun ia mempunyai tubuh 

jasmani. 

 

Dalam kitab Kejadian 1:26–28, menunjukkan betapa istimewa dan 

agungnya manusia dibandingkan dengan mahkluk ciptaan lain. 

 

1. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah ingin manusia menjadi 

partnernya dalam mengembangkan alam ciptaan, maka manusia dijadikan 

Allah sebagai manusia yang paling sempurna di antara semua ciptaan yang 

ada. Ia mempunyai harkat dan martabat yang paling luhur berkat akal budi 

dan hati nuraninya. Antara Allah dan manusia mempunyai kemiripan, 

namun manusia bukan foto copi-Nya. Kemiripan-Nya tidak menjadikan 

manusia melampaui kodratnya sebagai manusia ciptaan Allah yang juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak semula Allah menjadikan 

manusia itu secitra-Nya, dan setiap orang memiliki keunikan yang, yang 

mempunyai kelebihan dan kekurangan; tidak hanya berbeda antara laki-

laki dengan perempuan, tapi antara laki-laki dengan laki-laki lain dan 

perempuan dengan perempuan lain. Keunikan itu menimbulkan sifat 

manusia yang komplementer, artinya perbedaan yang menimbulkan daya 

tarik satu sama lain untuk saling melengkapi. Jadi, perbedaan di antara 

manusia adalah kehendak Tuhan, agar setiap manusia saling melengkapi 

satu sama lain dalam perkembangan hidupnya; seperti yang dikisahkan 

dalam perumpamaan mengenai Talenta. (lihat Mat 25:14-30) Namun, 

manusia adalah makhluk yang luar biasa sebagai gambaran Allah sendiri. 
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2. Waktu menciptakan manusia. Allah bekerja secara khusus membentuk 

manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas kehidupan. Ketika 

Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, segala mahkluk yang hidup di 

bumi Allah berfirman: Jadilah demikian. Hanya dengan sabda-Nya, 

semua dijadikan oleh-Nya, tanpa alat dan bahan. Tetapi ketika Tuhan 

Allah menciptakan manusia, sungguh berbeda. Tuhan ‘mengambil tanah 

dan membentuk, lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup 

Adam dan Hawa. Mengambil tanah, membentuk dan memberi nafas 

adalah cara Allah menciptakan manusia yang amat berbeda dengan ketika 

Ia menciptakan ciptaan yang lain. Allah cukup bersabda. 

3. Menempatkan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, (Taman 

Tuhan) atau Taman Firdaus (Taman Kebahagiaan). Allah telah 

mempersiapkan tempat bagi manusia, yang merupakan ciptaan yang 

paling dicintai-Nya. Tuhan Allah tidak sembarang menempatkan manusia 

ciptaan-Nya. Ia membuat taman Eden bagi manusia supaya manusia 

berbahagia tinggal di tempat itu. Hal ini sangat berbeda ketika Tuhan 

Allah menciptakan mahkluk hidup lainnya, ia menyediakan makanan dan 

tempat tinggal dengan habitatnya masing-masing menurut rencana dan 

kehendak Allah. Namun, tempat tinggal manusia itu sungguh 

membahagiakan. 

4. Manusia diberi kuasa atas segala ciptaan. Dengan martabatnya yang 

luhur, akal budi dan hati nurani yang bebas, manusia menjadi mahkluk 

ciptaan yang sempurna. Maka Tuhan Allah memberinya kuasa untuk 

merawat dan memelihara alam ciptaan dalam norma keadilan. Kuasa atas 

alam itu diberikan kepada manusia supaya alam semesta berada dalam 

pemeliharaannya. Memang dengan kehendak bebasnya manusia menjadi 

penguasa alam yang semuanya amat tergantung pada kebijaksanaan 

manusia. Keagungan dan keistimewaan manusia itu sudah menjadi 

kehendak Allah. Allah menghendaki manusia memiliki harkat dan 

martabat yang luhur dari segala ciptaan. Dengan akal budinya, manusia 

diharapkan mampu menguasai alam ciptaan dalam norma keadilan. Allah 

menghendaki supaya alam ciptaan dijaga dan dirawat oleh manusia agar 

dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. Manusia menjadi partner 

Allah dalam menjaga, merawat, dan mengembangkannya. 
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D. KEJATUHAN MANUSIA DALAM DOSA 

 

Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa 

Allah, supaya manusia memuliakan Allah, memuji dan menyembah-Nya 

sebagai Pencipta yang Agung. Sebagaimana Allah adalah Kudus dan Suci, 

maka Tuhan Allah menghendaki manusia hidup suci dengan mentaati 

kehendak Allah. Oleh karenanya Adam dan Hawa sewaktu di taman Eden 

diminta jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. 

Dengan kehendak bebasnya, manusia Adam dan Hawa telah memilih untuk 

tidak taat kepada Allah dan tunduk pada kehendak iblis yang menyesatkan itu. 

Keduanya telah terkena tipu daya setan dan masuk ke lembah kenistaan. 

Mereka telah lupa pada firman Tuhan: “semua pohon dalam taman ini boleh 

kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan 

jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, 

pastilah engkau mati” (Kej. 2 :16-17). Akibat ketidaktaatannya itu, keduanya 

menjadi telanjang (berdosa, yang menggambarkan ketidakpatutan manusia di 

hadapan Allah dan alam sekitar, taman Eden) mereka merasa malu dan 

bersembunyi ketika mendengar Tuhan menghampirinya. 

 
Sumber: http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-

kejatuhan-manusia-ke-dalam.html 

 
Gambar 1.1 

Adam dan Hawa Jatuh ke dalam Dosa 

http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-kejatuhan-manusia-ke-dalam.html
http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-kejatuhan-manusia-ke-dalam.html
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Akibat dari penolakan Allah manusia Adam dan Hawa menjadi berdosa, 

dalam kitab Kejadian diceritakan dosa Adam dan Hawa itu mengakibatkan: 

1. Rusaknya hubungan manusia dengan Allah sendiri. Keduanya menjadi 

takut dan bersembunyi ketika Tuhan Allah mendekat. Mereka menjadi 

telanjang dan menutupi tubuhnya dengan kulit kayu dan binatang. Relasi 

yang dahulu mesra menjadi jauh. Mereka menyesal, takut dan tidak pantas 

berada dalam kedekatan dengan Tuhan. Dosa telah memisahkan hubungan 

Allah dan manusia menjadi renggang. 

2. Rusaknya hubungan antara sesama manusia. Ketika Tuhan Allah datang 

mendekat kepada manusia tersebut, dan menanyakan apa yang telah 

dibuat, keduanya saling membenarkan diri dan menuduh sesamanya 

sebagai biang keladi atas semuanya. Adam mengatakan: perempuan ini 

telah membawakan aku buah terlarang itu. Namun, Hawa juga berkilah 

bahwa iblis telah menipunya. Jelas terlihat bahwa dosa mengakibatkan 

rusaknya hubungan antar keduanya. Mereka saling melemparkan 

kesalahan pada pihak lain.  

3. Rusaknya hubungan manusia dengan alam sekitar. Taman Eden yang 

dahulunya merupakan tempat yang nyaman dan asri, dan tempat yang 

membahagiakan, kini telah berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan 

onak dan duri. Alam menjadi tidak bersahabat lagi ketika manusia dengan 

kehendak bebasnya telah berbuat dosa. Kita bisa melihat betapa jaman 

sekarang banyak bencana yang menimpa manusia manakala manusia 

tidak mampu mengendalikan hawa napsunya. 

 

Akibat dari semuanya itu, dosa telah menimbulkan penderitaan bagi 

manusia. Untuk bisa melangsungkan hidupnya manusia harus bekerja keras 

“membanting tulang”. Tuhan telah mengusir manusia itu dari taman Eden, 

karena mereka berdua sudah tidak pantas lagi tinggal di Eden. 

Ketidakmampuan manusia melawan godaan telah menjalar keseluruh generasi 

Adam dan Hawa.   
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Sumber: http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-

kejatuhan-manusia-ke-dalam.html 

 
Gambar 1.2 

Adam dan Hawa Diusir dari Taman Eden 

 

E. ALLAH MEMANGGIL PARA UTUSAN-NYA 

 

Setelah kejatuhan manusia dari dosa dan hidup manusia menjadi 

disharmoni dengan Allah, manusia dan alam sekitar, mengakibatkan hidup 

manusia berada dalam penderitaan. Allah melihat semuanya itu dan berencana 

untuk melepaskan manusia dari jurang kedosaan dan diangkat menjadi 

manusia dengan kesempurnaan martabatnya. Allah menolong umat-Nya dan 

menyelamatkannya ke dalam kebahagiaan kekal bersama-Nya dalam taman 

Eden yang baru.  

Untuk melaksanakan janji keselamatan, Allah berinisiatif mendekati 

manusia dan memanggil utusan-Nya untuk ambil bagian dalam karya 

penebusan. Pertama-tama Allah memanggil Abraham untuk pergi ke suatu 

tempat yang belum dimengerti arah tujuannya. Kepada Abraham, Allah 

menyatakan janji-Nya. Kedua belah pihak saling berjanji; Allah menjanjikan 

keselamatan, sedangkan Abraham berjanji untuk taat pada Tuhan dengan 

menghormati dan menyembah-Nya sebagai Tuhan. 

 

http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-kejatuhan-manusia-ke-dalam.html
http://pesankasihdarisurga.blogspot.co.id/2015/04/dosa-pertama-kejatuhan-manusia-ke-dalam.html
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Berikut adalah janji-janji Allah yang diberikan kepada Abraham. 

1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati 

engkau serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat 

(Kej 12 : 2). 

2. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan 

mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, olehmu, semua kaum 

dimuka bumi akan mendapat berkat (Kej 1: 3). 

3. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu (Kej 12 : 7). 

 

Sampai akhir hayatnya, Abraham menunjukkan ketaatannya secara penuh 

kepada Allah. Demi keagungan dan kemuliaan Allah, Abraham rela berbuat 

apa saja. Karena ketatannya itulah Abraham dijuluki sebagai Bapa Semua 

Orang Beriman. Ketaatan Abraham menjadi contoh orang beriman dalam 

menanggapi panggilan Tuhan. 

Pada jaman Nuh, kebejatan moral telah terjadi di seluruh permukaan 

bumi. Maka Allah mengirimkan air bah yang membasmi seluruh kehidupan di 

bumi. Nuh dan anak-anaknya selamat, namun seluruh kehidupan dibumi telah 

tiada. Setelah melihat apa yang terjadi, menyesal Allah dan membuat 

perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tak akan melenyapkan lagi kehidupan di 

bumi dengan air bah. Perjanjian itu ditandai dengan adanya pelangi (Kej. 9:1-

17). 

 
Sumber: http://ambrosiushaward.blogspot.co.id/2015/04/perjanjian-allah-dan-

nuh-kejadian-91-17.html 

 
Gambar 1.3 

Pelangi Tanda Perjanjian Allah dan Nuh 

http://ambrosiushaward.blogspot.co.id/2015/04/perjanjian-allah-dan-nuh-kejadian-91-17.html
http://ambrosiushaward.blogspot.co.id/2015/04/perjanjian-allah-dan-nuh-kejadian-91-17.html
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Namun, kesetiaan Allah tidak membuat bangsa manusia bertobat dan 

mengasihi Allah melainkan justru dengan kemajuan kebudayaannya, manusia 

menjadi sombong. Keturunan Nuh membangun menara Babel yang tingginya 

sampai ke langit. Kesombongan manusia membuat Allah mengirimkan petir 

dan merusak bahasa manusia sehingga menara itu hancur dan tidak terbangun. 

Dalam dinamika kehidupan, umat Israel pilihan Allah mengalami masa-

masa sulit sehingga harus hidup merantau di negeri Mesir. Jumlah mereka 

sangat banyak dan mereka di Mesir hidup sebagai budak. Mereka menderita di 

tanah asing dan mengharapkan pertolongan Allah untuk bisa pulang kembali 

ke Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham leluhurnya. 

Allah melihat dan mendengar ratapan Israel dan akan menuntun Israel pulang 

ke negerinya. 

Allah memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa pilihan dengan 

memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Allah membimbing 

Israel melalui Musa melalui laut Merah dan padang gurun. Dengan penuh 

dinamika iman, akhirnya Musa berhasil menghantar Israel sampai ke bukit 

Nebo. Perjalanan diteruskan oleh Yosua sampai masuk kota Kanaan. 

Hidup di Kanaan ternyata tidak mudah, berbagai serbuan dari suku-suku 

di sekitar Israel silih berganti menyerang. Tetapi Allah berada di pihak Israel. 

Untuk menghormati Allah yang telah mengasihi mereka, Israel membutuhkan 

simbol kehadiran Allah dengan meminta raja. Allah memilih Saul, yang 

kemudian digantikan Daud. Daud digantikan putranya Salomo, yang kemudian 

mengalami masa kejayaan. Sepeninggal raja-raja Daud dan Salomo, Israel 

mengalami kemunduran dan masa pembuangan. Mereka kemudian dijajah 

oleh bangsa Romawi. 

 

F. KEDATANGAN YESUS KRISTUS JURU SELAMAT 

 

1. KedatanganNya Dinubuatkan Para Nabi dan Dipersiapkan Yohanes 

Pembabtis 

Allah tidak membiarkan Israel meratap dan semakin jauh dari-Nya. Allah 

mulai melaksanakan janjinya dengan mengutus Putra-Nya untuk 

membebaskan para tawanan dan perbudakan serta kesengsaraan. Didahului 

dengan pewartaan Yohanes Pembabtis yang berseru-seru: “bertobatlah 

kerajaan Allah sudah dekat.” 
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Allah melawat umat-Nya dengan lahir dari perawan Maria di kota Daud 

Betlehem untuk menebus dosa bangsa manusia. Kedatangan-Nya yang sudah 

dinubuatkan oleh para nabi ditanggapi oleh bangsa yahudi secara skeptis. 

Betapa tidak, Yesus dilahirkan dari kalangan orang miskin dan lahir di 

kandang domba yang hanya ditemani para gembala. Jauh dari harapan dan 

pandangan Yahudi sendiri tentang sosok Mesias yang dipahami sebagai raja 

yang datang dari kalangan atas. Yesus sendiri datang untuk mewartakan 

Kerajaan Allah. 

 

2. Yesus Memanggil Para Murid  

Dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah, Yesus memanggil para 

murid untuk dijadikan partner kerja dalam menjalankan tugas perutusan. 

Mereka diajar tentang siapa Dia, bagaimana ajaran-Nya  dan apa yang harus 

dilakukan serta diajak hidup bersama Yesus. Tujuannya agar mereka juga siap 

diutus. Karena dengan menjadi murid Yesus berarti ambil bagian dalam hidup 

dan karya Yesus. 

Karya pewartaan kerajaan Allah dilakukan  melalui tiga cara, yaitu: 

a. mengajar melalui perumpamaan 

b. membuat banyak mukjizat 

c. melalui karya amal kasih 

 

3. Yesus Mengajar dengan Perumpamaan, Karya Mukjizat, dan Amal 

Kasih 

Mengajar dengan cerita perumpamaan dilakukan supaya pengajaran 

tentang kerajaan Allah  mudah dimengerti oleh pendengar. Pengajaran melalui 

perumpamaan juga dimaksudkan agar warta kerajaan Allah disampaikan lebih 

menarik. Selain itu, rakyat mau mendengar ajaran Kitab Suci karena cerita 

yang disampaikan lebih dekat dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. 

Sedangkan mukjizat dilakukan untuk membuka mata masyarakat Yahudi 

tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Melalui mukjizat Dia mau 

menyampaikan pesan bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. 

Perbuatan amal kasih antara lain dengan mendekati para wanita yang 

selama ini tersingkirkan, anak-anak yang tidak dianggap mulai dihargai 

keberadaannya. Merangkul mereka yang dianggap najis, mereka yang sakit, 

lapar dan haus semua menikmati hadirnya warta keselamatan Mesias tanpa 

kecuali. 
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4. Yesus Berani Membela Kebenaran dan Keadilan secara Konsekuen 

Kehidupan rakyat jelata semasa Yesus sungguh parah. Mereka ditindas 

dan dihimpit oleh para penguasa dan pemimpin-pemimpin agama. Yesus tidak 

berdiam diri dan tidak bersifat kompromis terhadap para penguasa yang 

menindas.Yesus juga tidak segan-segan mengkritik mereka yang berpakaian 

halus (Mat. 11 : 8), Ia mengecam raja-raja yang menindas rakyat. Ia mengecam 

penguasa-penguasa yang menyebut diri “pelindung rakyat “(Luk. 22:25). Ia 

tidak takut dengan menyebut raja Herodes sebagai serigala (Luk. 13:32). Yesus 

berani dengan terus terang kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi dan 

kaum munafik: “celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 

hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur 

putih, yang sebelah luarnya tampak putih, tetapi sebelah dalamnya penuh 

tulang-belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di 

sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu 

penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan (Mat. 23:27-28). 

 

5. Yesus Ditangkap, Diadili, dan Divonis Hukuman Mati 

 Para pemuka agama bersekutu ingin menangkap Yesus. Apa yang 

dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, mendapat reaksi keras 

dari para pemuka agama. Mereka menganggap barang siapa merongrong 

tatanan agama yang selama ini sudah menjadi landasan dan pedoman hidup, 

dianggap membahayakan bangsa. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan 

para imam bersekutu ingin menangkap Yesus untuk divonis hukuman mati. 

Berbagai tuduhan dilontarkan agar Yesus dapat dipersalahkan. Berikut 

beberapa tuduhan mengenai Yesus. 

a. Yesus bergaul dengan sampah masyarakat 

 Ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa Ia makan dengan 

pemungut cukai dan orang berdosa. 

b. Yesus dianggap melanggar hukum Taurat 

1) Ia menyatakan semua makanan halal 

2) Ia menyentuh orang kusta 

3) Ia tidak berpuasa. 

c. Yesus dianggap melanggar adat saleh 

 Ia berbicara dengan perempuan kafir, membela perempuan berzinah, dan 

makan dengan tangan najis. 
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d. Yesus dianggap melanggar hukum sabat 

Ia berkata “ sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk sabat.” 

 Pada hari sabat Ia tetap bekerja, menyembuhkan orang sakit, 

membangkitkan orang mati. 

e. Yesus dianggap mencampuri urusan para pemuka agama 

 Imam Agung bertanggungjawab atas Bait Allah, tapi Yesus mengusir para 

pedagang disana. Yesus dianggap tak punya hak apapun atas Bait Allah. 

 

Para petinggi pemerintahan menganggap Yesus sebagai pemberontak. 

Apa yang dilakukan Yesus mendapat simpati dari masyarakat banyak, 

sehingga para tentara pemerintah selalu mengawasi gerak-gerik Yesus. 

Mereka pun curiga bahwa Yesus dianggap menghasut rakyat dan menghimpun 

kekuatan untuk memberontak kekuasaan romawi. Maka para pemuka agama 

dan pasukan romawi bersekongkol untuk menangkap Yesus dan 

menghadapkan-Nya kepada Pilatus. Mereka sepakat untuk menghukum Yesus 

dengan hukuman mati. Kepala pemerintahan Romawi memberi ijin dan surat 

penangkapan kepala pasukan untuk mencari dan menangkap Yesus di mana 

pun Yesus berada. Yudas salah satu murid Yesus berkhianat dan dengan diam-

diam dia berkomplot dengan pemuka agama Yahudi. Yudas tergiur materi, lalu 

memberi tahu di mana Yesus berada. Ketika Yesus sedang berdoa di taman 

Getzemani Yesus ditangkap setelah terlebih dahulu Yudas memberi kode 

‘ciuman’ kepada Yesus, para serdadu pun segera menangkap Yesus dan diseret 

menuju pengadilan agama. 

Akhirnya Yesus ditangkap dan dihadapkan pada sidang Mahkamah 

agama. Seluruh majelis agama menolak Yesus. Dengan suara bulat mereka 

memutuskan untuk memberikan hukuman mati terhadap Yesus. Dari sidang 

mahkamah agama yang dipimpin imam besar Kayafas, Yesus dibawa ke 

sidang pengadilan negeri untuk mendapatkan ijin dan surat resmi perihal 

hukuman mati yang dituduhkan Yesus. Ponsius Pilatus pada waktu itu 

bertindak sebagai wali negeri. Dalam sidang tersebut, sebetulnya tidak 

ditemukan kesalahan apa pun yang dituduhkan kepada Yesus. Akan tetapi 

pemuka agama sudah berhasil menghasut rakyat agar menuntut Yesus harus 

dihukum mati dengan cara disalibkan. Setelah disesah, Yesus diserahkan 

kepada rakyat banyak untuk diperlakukan semau-maunya. 

Mengenai Yesus yang akan mengalami kesengsaraan dan kematian telah 

tertulis dalam Kejadian 3:15: “Keturunan perempuan (dengan/tanpa campur 

tangan laki-laki) akan meremukkan kepala ular (=iblis), tetapi ular akan 

http://alkitab.sabda.org/?Kejadian+3%3A15&version=tb
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meremukkan kakinya.” Yesus diremukkan secara fisik, tetapi kematian-Nya 

menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Kitab Mazmur 22 menggambarkan 

bahwa Mesias akan menderita sengsara, ditinggalkan oleh Allah dan manusia, 

bahkan sahabat-sahabat-Nya dan dikelilingi musuh-musuhnya.  

Yesaya 53 menggambarkan bahwa Mesias akan menderita sengsara, tetapi 

karena itulah kita disembuhkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang 

penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, 

sehingga orang menutup muka terhadap-Nya dan bagi kita pun dia tidak masuk 

hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan 

kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, 

dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan 

kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan 

keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita 

menjadi sembuh. Orang menempatkan kubur-Nya di antara orang-orang fasik. 

Di dalam mati-Nya, Ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun Ia tidak 

berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya.  

Kuasa maut tidak dapat menghentikan Yesus untuk terus berada di kubur 

mengalami kematian, namun tiga hari kemudian maut dikalahkan dan Yesus 

bangkit. Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang ke-2 menulis : “ 

juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut 

dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kebangkitan Yesus dari 

kematian merupakan jaminan dari Allah, bahwa Kristus akan memerintah di 

dunia dengan penuh kebenaran pada waktu yang telah ditentukan di masa 

depan (Kis 17 : 31) 

Sebelum Yesus kembali kepada Bapa-Nya, Ia telah menjanjikan kepada 

para murid akan datangnya roh penolong yang akan meneruskan-Nya. roh 

penolong itu tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat 

para murid mampu meneruskan pewartaan Yesus. Dia adalah Roh Yesus 

sendiri yang tinggal bersama mereka. Kehadiran Roh Kudus berarti kehadiran 

Yesus yang mulia di dalam Gereja. Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah 

yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman.  

Kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus 

yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itulah yang selalu menyertai 

dan menggerakkan hidup kita untuk hidup seturut kehendak Allah sendiri. 

Dengan hidup menurut kehendak Allah itulah kita diselamatkan. Jadi melalui 

Roh Kudus yang tetap berkarya pada jaman sekarang kita digerakkan agar 

hidup kita selamat dan memperoleh kebahagiaan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesias
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Dengan demikian karya keselamatan Allah terjadi sejak Allah Bapa yang 

hadir dalam diri Kristus Yesus yang telah menderita sengsara, wafat dan 

bangkit dan yang terus berkarya menyertai hidup manusia melalui Roh Kudus. 

 

 

 

 

 
 

1) Kapan karya keselamatan Allah itu mulai dilaksanakan? 

2) Bagaimana Allah melaksanakan janji-Nya untuk menyelamatkan 

manusia? 

3) Jelaskan perjanjian Allah dengan Abraham! 

4) Jelaskan secara singkat karya pewartaan Yesus melalui perumpamaan, 

mukjizat, dan amal kasih! 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, coba Anda bentuk kelompok, 

masing-masing tidak lebih dari empat orang, lalu diskusikan dengan sesama 

kelompok tersebut. 

 

 
 

 

1. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan 

sungguh amat baik. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam 

dan Hawa yang ditempatkan-Nya di taman Eden. Keharmonisan 

Allah dan manusia serta keserasian manusia dengan alam sekitar 

(flora dan fauna) sungguh tampak indah di taman itu. Segala 

makanan dan tumbuhan yang ada di taman itu manusia boleh 

menikmatinya selain pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang 

tumbuh di tengah taman Eden itu. 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 

 

RANGKUMAN 

Berikut ini video tentang Yesus dan sejarah keselamatan. Simaklah dengan 

saksama. Video tersebut dapat diakses pada laman https://sl.ut.ac.id/6i 
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2. Namun karena tipu daya setan, manusia tidak mampu mengatasi 

godaan iblis sehingga ia menuruti untuk memetik buah terlarang 

itu. Karena telah berbuat dosa, Allah mengusir mereka dari taman 

itu dan hidup sengsara di dunia. Untuk mendapatkan makanannya, 

mereka harus berpeluh dan bekerja keras. 

3. Allah tidak mau melihat umat-Nya menderita. Allah berinisiatif 

menyelamatkan manusia dengan dengan terlebih dahulu 

menyatakan kasih-Nya melalui para nabi utusan-Nya. 

4. Semua utusan Allah akhirnya tidak mampu menyelamatkan 

manusia dari lembah dosa. Manusia tetap berada dalam situasi 

dosa. Karena dengan kekuatan sendiri manusia tidak mampu 

menyelamatkan diri, maka Allah sendiri berinisiatif turun ke dunia 

melawat umat manusia dalam diri Putra-Nya, yaitu Yesus Kristus. 

5. Melalui pewartaan tentang Kerajaan Allah, Yesus berkarya 

mengajar melalui cerita perumpamaan , karya mukjizat dan karya 

amal kasih. Namun apa yang dibuat Yesus ditolak oleh bangsa-Nya 

sendiri. Ia ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalibkan 

karena dituduh sebagai Mesias palsu dan menghujat Allah. Melalui 

sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya, Yesus menyelamatkan dan 

menebus dosa manusia. 

6. Karya Allah tidak berhenti, bahkan terus berlanjut sampai jaman 

sekarang melalui kehadiran Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh 

Yesus sendiri. Roh kudus itulah yang menggerakkan manusia 

untuk hidup menurut kehendak Allah supaya dengan demikian 

manusia diselamatkan. 

 

 
    

 

 
1) Sejarah keselamatan tidak dapat dilepaskan dari sejarah umat manusia 

perjanjian lama, karena .... 

A. Yesus memulai karya-Nya sejak hidup bersama umat perjanjian lama 

B. Allah memulai karya-Nya dengan memanggil para utusan-Nya pada 

jaman sebelum Yesus 

C. umat perjanjian lama adalah bangsa terpilih yang dijanjikan 

keselamatan oleh Allah 

D. perjanjian baru berhubungan dengan umat perjanjian lama 

 

 

TES FORMATIF 3 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 



1.44 Pendidikan Agama Katolik ⚫ 

2) Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam keadaan 

sungguh amat baik, maksudnya adalah .... 

A. diciptakan menurut rencana dan kehendak Allah 

B. Allah menciptakan dengan amat sempurna 

C. tidak ada kekurangan sedikitpun pada alam ciptaan 

D. semua yang diciptakan sudah lengkap untuk manusia 

 

3) Dalam Kej 1 : 26-27 Allah berfirman : “baiklah kita menjadikan manusia 

menurut gambar dan rupa kita.” Hal tersebut merupakan makna dari 

penciptaan manusia menurut gambaran Allah, kecuali manusia .... 

A. dapat mengenal dan mengasihi Penciptanya. 

B. adalah seorang pribadi, bukan hanya ‘sesuatu 

C. adalah saudara dan saudari didalam Tuhan 

D. adalah mahkluk individu yang menyatu dalam tubuh jasmani 

 

4) Kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah   

karena …. 

A. keinginan Adam dan Hawa untuk berdamai dengan  setan 

B. Adam dan Hawa tidak merasakan kedamaian di taman Eden 

C. Allah mengusir mereka dari taman Eden 

D. menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan makan buah terlarang 

 

5) Akibat dosa Adam dan Hawa hubungan yang harmonis menjadi rusak, 

kecuali …. 

A. hubungan Allah dan manusia, Allah mengusir dari taman Eden 

B. hubungan manusia dengan alam ciptaan, taman eden ditumbuhi onak 

dan duri 

C. hubungan antar manusia, Adam dan Hawa saling mempersalahkan 

D. hubungan manusia dengan iblis, iblis selalu menggoda manusia di 

dunia 

 

6) Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, manusia menjadi hidup 

sengsara. Namun Allah Bapa adalah Allah yang baik dan penuh kasih 

setia, maka Allah berkehendak menyelamatkan manusia dengan cara …. 

A. menyatakan diri-Nya dengan memanggil dan mengutus malaikat 

pelindung 

B. memberikan janji keselamatan dengan akan datangnya Sang penebus, 

yaitu Mesias 

C. berjanji tidak akan menghukum  dan membinasakan bangsa manusia  

D. berfirman: Aku akan menciptakan manusia yang lebih baik dari 

Adam dan Hawa 
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7) Perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian kesetiaan, Abrahan 

percaya dan setia kepada Allah dan Allah akan menyelamatkan bangsa 

manusia. Secara khusus kepada Abraham Allah memberikan 3 janji 

berikut, kecuali .... 

A. Abraham akan menjadi Bapa semua kaum beriman 

B. anak keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar 

C. anak keturunan Abraham akan diberkati 

D. Allah akan memberikan tanah sebagai tempat tinggalnya, yaitu 

Kanaan 

 

8) Perjanjian Allah dengan Nuh membuktikan kasih Allah yang besar kepada 

umat-Nya karena setelah mengirim air bah yang membinasakan umat 

manusia di bumi, Allah menyesal dan berjanji untuk tidak akan 

menghukum dan membinasakan semua yang hidup di bumi. Perjanjian 

Allah dan Nuh ditandai dengan …. 

A. keluarnya mahkluk hidup dari bahtera nuh berpasang-pasangan 

B. Nuh membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran 

C. adanya pelangi yang menghiasi langit di bumi 

D. air bah mulai surut dan hujan sudah berhenti 

 

9) Misi kedatangan Yesus ke dunia adalah …. 

A. menyebarkan agama Katolik dan Kristen 

B. membentuk dan mendirikan Gereja Katolik 

C. mewartakan kerajaan Allah 

D. memanggil para murid menjadi utusan 

 

10) Setelah Yesus menderita sengsara, wafat dan bangkit serta naik ke Surga, 

karya keselamatan terus berlangsung pada jaman sekarang melalui …. 

A. para murid Yesus 

B. Roh Kudus  

C. pemuka agama 

D. seluruh umat manusia 
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, 

gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 

materi Kegiatan Belajar 3. 
 

 
 
 
 

 

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 

                                          70 -  79%  = cukup 

                                               < 70%  = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 

Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

 

Tingkat penguasaan = 
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Tes Formatif 1   

1) A.  kelompok para imam Jesuit dalam pendampingan kaum muda 

2) B.  pengalaman 

3) D.  pengalaman – refleksi – aksi 

4) B.  materi ajar yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

5) A.  konteks 

6) B.  pengalaman 

7) C.   refleksi yang mentah dan menghasilkan pemahaman serta reaksi 

afektif 

8) C.  memunculkan makna dalam pengalaman yang manusiawi 

9) A.   mendengarkan cerita tentang perjuangan santo-santa dalam membela 

iman 

10) D. mampu mencari alternatif baru dalam pembelajaran 

 

Tes Formatif 2 

1) A.  wahyu 

2) B.  iman 

3) D.  memiliki malaikat sebagai perantara sabda dari Tuhan kepada para  

 nabi/rasul 

4) B.  agama menjadi simbol belaka tanpa makna 

5) C.  beriman terhadap Yesus Kristus 

6) D.  keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia 

7) B.  manusia mengalami dirinya telah dicintai oleh Tuhan 

8) A.  manusia terdorong untuk melakukan yang baik 

9) D.  semangat kristiani yang bersumber pada Yesus Kristus 

10) C.  sikap dan tanggungjawab manusia terhadap alam semesta 

 

Tes Formatif 3 

1) B.  Allah memulai karyaNya dengan memanggil para utusan-Nya pada  

 jaman sebelum Yesus 

2) A.  diciptakan menurut rencana dan kehendak Allah 

3) D.  manusia adalah mahkluk individu yang menyatu dalam tubuh  

 jasmani 
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4) D.  menyalahgunakan  kehendak bebasnya dengan makan buah  

 terlarang 

5) D.  hubungan manusia dengan iblis, iblis selalu menggoda manusia  

 di dunia 

6) B.  memberikan janji keselamatan dengan akan datangnya Sang  

 penebus, yaitu Mesias 

7) A.  Abraham akan menjadi Bapa semua kaum beriman 

8) C.  adanya pelangi yang menghiasi langit di bumi 

9) C.  mewartakan kerajaan Allah 

10) B.  Roh Kudus 
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Glosarium 
 

Dei Verbum : Dei Verbum atau Konstitusi Dogmatis 

tentang Wahyu Ilahi adalah salah satu 

dokumen utama dari Konsili Vatikan Kedua, 

yang memiliki pokok-pokok mendasar 

mengenai sumber ajaran dan tindakan Gereja. 

Imam Jesuit : Para imam jesuit adalah mereka yang 

menerima tahbisan imamat dalam Gereja 

Katolik. Para imam memiliki tugas yang erat 

kaitannya dengan pelayanan sakramental, 

walaupun tidak harus berkarya di paroki, 

melainkan juga bisa dalam bidang-bidang 

lain. 

Magisterium : Magisterium adalah sebuah pihak berwenang 

dalam hal pengajaran (khususnya) dalam 

Gereja Katolik Roma. 

Monoteisme : Monoteisme (berasal dari kata Yunani μόνος 

(monos) yang berarti tunggal dan θεός (theos) 

yang berarti Tuhan) adalah kepercayaan 

bahwa Tuhan adalah satu/tunggal dan 

berkuasa penuh atas segala sesuatu. 

Pedagogi : Ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. 

Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran 

atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga 

kadang-kadang merujuk pada penggunaan 

dari strategi mengajar yang tepat. 
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