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1 Korintus 2 6 Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang 

telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-

penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 2:7 Tetapi yang kami 

beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, 

telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang 

mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan 

yang mulia. 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan 

tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: 

semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." 2:10 Karena kepada kita 

Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal 

yang tersembunyi dalam diri Allah. 2:11 Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa 

yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? 

Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain 

Roh Allah. 2:12 Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya 

kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 

 

Dalam perbincangan dengan rekan mahasiswa ketika masih kuliah dulu, mereka mengeluh 

karena menjadi semakin jarang beribadah semenjak masuk STT Jakarta. Hati mereka menjadi 

guncang ketika sepertinya harus menentukan apakah mereka akan menjadi teolog atau 

pendeta. Sebelum belajar teologi, banyak yang memahami bahwa belajar teologi=belajar 

menjadi pendeta. Tetapi setelah belajar, mereka jadi tahu bahwa kedua pilihan itu tidak sama 

tetapi berhubungan erat. Pilihan yang tidak sama ini pun kemudian harus diambil, dan 

kebimbangan ini dirasakan justru sesudah masuk STT. “Toh, STT Jakarta kan berfungsi 
melahirkan teolog, bukan pendeta” katanya. Sepertinya STT Jakarta berfungsi mencetak 

pemikir-pemikir tangguh dalam bidang teologi (baca: teolog), dan gerejalah yang mencetak 

pendeta.  

 

Pameo yang berkembang kemudian adalah, kita bisa belajar teologi tanpa mengimaninya. 

Teologi adalah ilmu, jadi kita tidak perlu menjadi seorang yang percaya untuk dapat 

mempelajarinya. Pertanyaan utamanya adalah apakah teologi dan iman bisa dipisahkan? 

Apakah seorang bisa menjadi teolog tanpa mengimaninya? Ini adalah sebuah perdebatan 

sepanjang masa yang masih hangat sampai saat ini. 

Apakah teologi itu? Banyak definisi tentang teologi, dan salah satu yang paling standar adalah 

dengan melihat dari akar kata teos (Allah) dan logos (berbicara/ilmu).  

Sekarang dunia pendidikan mulai mengajarkan teologi di universitas sekuler yang tidak hanya 

khusus untuk belajar teologi. Artinya teologi dipandang sebagai sebuah ilmu yang sama dengan 

ilmu lainnya seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, dsb. Teologi sendiri juga berkembang 

menjadi ilmu Religious Studies. Belajar perbandingan agama memperlihatkan bagaimana orang 

percaya, apa artinya bagi dunia di masa lalu, masa kini, dan masa depan, bagaimana orang 

mempraktekkan imannya, dan juga bagaimana iman tersebut ditinjau dari sisi filsafat, sejarah, 

bahasa, dan sastra. Iman menjadi sebuah objek yang diteilit berdasarkan bukti-bukti yang bisa 



dilihat. Daam hal ini, perbandingan agama juga menjadi scientific, yaitu bisa dibuktikan melalui 

pengamatan dan dapat diulangi kembali melalui teori tertentu. Ketika seseorang belajar 

mengenai perbandingan agama, yang dilihat adalah efek dari agama itu terhadap masyarakat, 

dan karena itu ilmu ini masih berupa ilmu yang belajar mengenai manusia. 

Teologi masih menjadi pusat studi sampai abad ke-20. Pusat pertanyaan dalam teologi adalah 

pertanyaan yang diajukan oleh orang yang percaya, “Bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi 

manusia dan Allah pada saat yang sama?” Atau, “Apakah Allah memiliki tiga rupa tetapi tetap 

tunggal?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita memerlukan alat teologi 

untuk menjawabnya. Kita bisa saja menganalisa para ahli/teolog yang berusaha menjawab 

pertanyaan ini dan menyimpulkannya, tetapi teologi yang serius harus dibuat berdasarkan 

tradisi yang dipercayainya, tanpa percaya, maka teologi akan menjadi ilmu yang 

membandingkan apa yang teolog lain katanya. Artinya tanpa iman, objek dari teologi adalah 

tetap orang-orang yang melakukan teologi. Apabila teologi dilakukan dengan iman, maka 

teologi bisa berangkat lebih dari apa yang telah dikatakan orang, dan mencari cara kreatif 

dengan meneliti pertanyaan-pertanyaan serius. Di sini, objek dari teologi bisa jadi adalah diri 

sendiri, dan juga apa yang Allah telah lakukan dalam sejarah manusia. 

Ilmu perbandingan agama adalah berbeda dengan teologi. Dalam perbandingan agama, 

seseorang berusaha menjadi netral terhadap semua agama yang ditelitinya, karena itu siapa yang 

meneliti justru sebaiknya berposisi sama di hadapan semua agama. Mereka yang melakukan 

perbandingan ini tidak perlu percaya untuk meneliti apa yang menjadi objeknya. Pertanyaan 

yang diajukan di ilmu perbandingan agama bukanlah mengenai “Siapa Kristus yang 

berinkarnasi menjadi manusia” melainkan mengenai “bagaimana orang mempersepsikan 

konsep Siapa Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia.” Seseorang yang telah memiliki 

kepercayaan lain tentu bisa juga meneliti mengapa orang percaya kepada kepercayaannya itu, 

atau mengapa orang lain percaya kepada hal yang lain.  

Kita memerlukan pengertian logika dan juga melampaui logika dalam berteologi. Ketika kita 

‘berdiskursus mengenai Allah’, maka kita juga perlu ingat bahwa pembicaraan kita mengenai 

Allah tidak akan pernah penuh. Siapapun yang dapat memahami siapa Allah sepenuhnya dapat 

mencari cara bagaimana dia juga menjadi allah. Karena itu, dalam berteologi, dan mengamati 

Allah, kita mengamati apa yang terjadi atau telah terjadi, atau karya Allah di sekitar kita untuk 

mengetahui bukti keberadaan Allah.  

Tentunya para ilmuwan serius akan segera menentang bagaimana kita bisa meneliti sesuatu 

yang tidak bisa kita lihat atau bahkan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Namun kita harus 

sadar bahwa banyak ilmu di dunia ini juga didasarkan pada hal ini. Misalnya, baru-baru ini para 

ilmuwan menemukan cara bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa ada planet di sistem 

tata surya lain. Mereka melihatnya dengan membuktikan dari bukti keberadaannya, bukan 

karena mereka telah melihatnya secara langsung. Atau ambil contoh pembuktian adanya black 

hole yang hanya bisa dibuktikan dari benda di sekitarnya yang bergerak mengelilinginya. Jadi 

penelitian mengenai karya Allah juga bisa menjadi ilmiah dalam arti ilmiah yang sesungguhnya. 

Dalam hal inilah kita akan membutuhkan teologi sistematika yang menuntun kita untuk belajar 

mengenai teologi dalam pemikiran yang sistematis, runut, dan teratur. Perlu kita perhatikan 

bahwa semua teolog memiliki cara, metode, dan sumber yang berbeda dalam memerhatikan 

isu-isu penting dalam iman. Karena itu, kita hanya tahu tentang kebenaran yang berusaha kita 

buktikan melalui pembuktian yang juga telah dilakukan orang lain.  



Abraham van de Beek, professor sistematika asal Belanda mengatakan bahwa teologi adalah 

menceritakan kembali bagaimana Allah bisa menyentuh hati manusia. Teologi tidak bercerita 

tentang apa yang engkau lakukan, melainkan bercerita tentang apa yang telah terjadi dan apa 

yang menyebabkan hal itu terjadi. Kita adalah subyek dari kalimat pasif Allah. Apakah yang 

disebut orang percaya? Menjadi percaya berarti telah disentuh oleh Allah, mengubah sikap dan 

gaya hidup menjadi hidup yang takut akan Allah, dan terbuka atas segala hal yang terjadi di 

sekeliling kita. Menceritakan bagaimana Allah menyentuh manusia mengandaikan bahwa kita 

juga percaya dan sudah disentuh oleh kisah itu. Kita tidak dapat menceritakan kisah Allah yang 

telah menyentuh kecuali kita juga telah disentuh. 

Seorang teolog juga harus terbuka terhadap hal-hal yang datang kepada dirinya. Dia harus 

memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap segala sesuatu. Karena keterbukaannya, seorang teolog 

juga akan menjadi rentan. Sikap terbuka dan rentan ini diperlukan untuk menjaga kekritisan 

kita terhadap hal-hal di sekitar. 

Seseorang yang tidak percaya juga bisa mempelajari cerita-cerita mengenai kasih Allah ini. 

Namun ketika dia tidak percaya, yang dia lakukan hanya mempelajari tentang ceritanya, belajar 

latar belakang cerita tersebut, mengenali sejarahnya, tanpa membiarkan cerita itu 

menyentuhnya. Dia tidak belajar mengenai bagaimana Allah bisa menyentuh orang-orang yang 

menceritakan kisahnya di dalam Alkitab, karena dia sendiri tidak pernah mengalaminya. 

Alkitab adalah sumber utama untuk menjadi seorang teolog. Membaca Alkitab adalah hal yang 

paling utama yang harus dilakukan seorang teolog. Luther dan Calvin adalah tokoh reformator 

yang berusaha menekankan hal ini dengan lebih banyak mengacu kepada sumber Alkitab 

dalam tulisan-tulisan mereka. Firman Allah harus menyentuh pembacanya, karena Alkitab 

adalah kitab yang dapat membaca kita. Kesadaran akan konteks penulisan dan pengembangan 

Alkitab itu juga penting untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya dari cerita tersebut. 

Alkitab bukanlah rumusan moral atau etika, melainkan cerita dan kesaksian orang-orang 

percaya mengenai perjumpaannya dengan Allah. Kesaksian di dalam Alkitab harus didialogkan 

dengan konteks kita, pengalaman kita sendiri, dan dengan seluruh tradisi orang-orang percaya. 

Sebuah jaringan hermeneutis dalam menafsir dibutuhkan untuk mengerti apa yang hendak 

dikatakan oleh teks tersebut. 

Seorang teolog harus memiliki pengertian yang lebih mendalam tentang Allah dengan berani 

dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman baru, dan mencoba memikirkan ulang ide-ide 

dan sikap mereka. Untuk tahu di mana posisi pemikiran kita yang sebenarnya, kita justru harus 

mendengarkan mereka yang tidak setuju dengan kita. Kita bisa mengetahui di mana kita 

dengan bercermin dari ujung yang lain dari pemikiran kita, mendengarkan, dan berdialog 

dengan mereka, lalu menjadi semakin diyakinkan akan kasih Allah. Karena itu tidak ada teolog 

yang berdiri statis, mereka selalu mengembangkan pemikirannya dan tidak jarang kelihatan 

seperti menentang sendiri pemikirannya yang terdahulu. Tidak ada bab yang selesai dibahas 

dalam teologi, semuanya selalu dibicarakan kembali dalam semangat baru. 

Teolog harus menghubungkan dirinya ke gereja, karena Gereja adalah mempelai Kristus. 

Gereja adalah tubuh Kristus di mana terang kasihnya dibawa kepada seluruh manusia dan telah 

disucikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Calvin menyebut Gereja sebagai ‘the external means 
or aids by which God invites us into the Society of Christ’. Manusia masih membutuhkan 

pertolongan dari luar dirinya untuk meningkatkan dan meneguhkan imannya, di sinilah Gereja 

berperan sebagai komunitas yang mengaku percaya. Teolog tidak dapat melepaskan dirinya 

dari Gereja sebagai orang yang telah disentuh oleh Allah dan perlu terus memperbarui 



pemikirannya dan Gereja membutuhkan teologi sebagai pemberi arah dan dialog dalam 

menjalankan misi Allah. 

Saya tahu bahwa pemaparan yang saya berikan di atas bisa mengundang banyak pertanyaan 

bahkan penolakan. Teori yang menyatakan bahwa teologi tidak membutuhkan kacamata iman 

juga memiliki dasar logika yang kuat. Yang saya coba berikan hanyalah respon dari pernyataan 

itu. Kita bisa belajar teologi dengan membaca Alkitab sebagai sumber utama di dalam teologi. 

Kita bisa membaca Alkitab dan tahu pesan yang benar-benar ingin disampaikannya kalau kita 

juga “merasakannya” karena the bible reads you. Kita bisa merefleksikan kesaksian tersebut 

karena kita bersekutu dalam sebuah komunitas di mana kita bisa bercerita ulang mengenai 

bagaimana kisah tersebut juga menyentuh kita, mendengarkan cerita orang lain, dan berefleksi 

kembali akan pemikiran tersebut. Jika anda setuju dengan pemikiran saya maka mulailah baca 

Alkitab anda, dan jika tidak kita selalu bisa mendiskusikannya bersama 

Pendeta juga kita sebut sebagai teolog, karena mereka berusaha menerangkan apa yang mereka 

ketahui tentang Allah kepada jemaat. Jemaat pun berteologi, karena mereka juga berusaha 

menerjemahkan pengertian mereka mengenai siapa Allah dan apa artinya percaya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Berbicara mengenai teologi tidak dibatasi hanya kepada 

pendeta atau para tokoh2 agama. Semua orang bisa berbicara mengenai Tuhan dan 

membangun teologinya sendiri. Namun pendidikan formal teologi diperlukan agar seseorang 

bisa mempertanggungjawabkan teologinya secara sistematis dan akademis. Tanpa hal ini, maka 

pembicaraan mengenai teologi akan menjadi ‘semau gue’ dan tidak akan pernah memiliki titik 

temu. Nah, orang yang bisa menelaah teologi secara akademis tidak selamanya menjadi 

pendeta atau tokoh agama. Gereja yang menguji para pendetanya untuk menyampaikan teologi 

yang masih berada dalam ajaran institusi mereka. Artinya orang yang menyumbangkan ilmunya 

terhadap ilmu teologi adalah mereka yang siap membedah dan menjelaskan apa teologi itu 

dalam sebuah cara yang sistematis dan akademis. 

Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang yang belajar teologi tanpa harus 

percaya. Orang seperti ini akan melihat teologi seperti seorang pengamat ilmu teologi. Saya 

setuju bahwa pemisahan sains teologi dan praktika teologi tidak baik untuk jemaat, namun 

dalam tatanan akademis hal ini mungkin lebih baik. Karenanya gereja punya kewajiban 

menyaring para pendetanya untuk tidak memisahkan kedua hal tersebut (meskipun lebih 

banyak fokus pada hal yang praktis). 

Namun, banyak yang menjadi khawatir bahwa mereka akan kehilangan imannya ketika belajar 

teologi. Semakin kita belajar mengenai teologi, maka semakin terbukalah horizon kita akan 

luasnya dunia teologi itu sendiri. Apakah belajar mengenai Yesus akan semakin membuat iman 

kita bertambah kepada Yesus? Apakah setelah belajar sejarah gereja kita akan menjadi semakin 

yakin akan gereja? Apakah setelah belajar teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita 

semakin yakin bahwa penulisan Alkitab hanya dilandasi iman dan bukan politik? Tentunya 

dalam belajar teologi anda akan merasa ragu, bahkan anda memang harus merasa ragu. 

Keraguan adalah syarat utama dalam ilmu. Keraguan ini harus diikuti keingintahuan, dan rasa 

ingin tahu diikuti dengan naluri mencari jawaban akan pertanyaan tersebut. Iman adalah 

sesuatu yang berdiri di atas dasar yang teguh, namun mempertanyakan iman dengan benar 

dapat membuat kita menggali dasar yang lebih dalam lagi, yang pada akhirnya akan lebih 

memperkuat pondasi iman tersebut. 

Di dalam ilmu perbandingan agama, anda bisa saja belajar sesuatu tanpa percaya kepadanya, 

dan hanya akan memperkaya wacana anda dalam bidang itu. Seseorang yang belajar 



perbandingan agama akan mengenal dan bersinggungan dengan iman dan orang lain yang 

beriman, dan mengapa mereka percaya kepada iman itu. Dalam hal ini, analisa sosial jauh 

lebih besar dari pencarian metafisik tentang kebenaran dan asal mula segala sesuatu. 

Beberapa pertanyaan yang akan kita dengar diajukan kepada orang yang belajar teologi adalah 

mengenai evolusi, sekularisasi, ateisme, ras, keadilan sosial, antar-iman dan ekumenika. Tentu 

hal ini harus dijawab ketika seseorang belajar teologi dengan serius. Menurut saya, orang tidak 

akan bisa menjawab ini dari kegelisahan dirinya ketika dia tidak percaya terhadap apa yang 

dipelajarinya. Karena itu pertanyaan yang diajukan akan dijawab dengan cara membandingkan 

apa yang menjadi jawaban beberapa orang yang pernah membahas masalah ini baru mereka 

menyimpulkannya. Dengan iman, seseorang bisa melihat lebih dari sekedar apa yang pernah 

dibahas, mereka akan mencoba menerapkan apa yang mereka percayai dalam pertanyaan yang 

mereka ajukan. 

Karena itu, teologi penting untuk dipelajari agar orang lebih awas terhadap apa yang terjadi di 

sekitarnya, bisa mengenali hal yang salah, mempertanyakan suatu teologi yang muncul dengan 

kritis, dan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan iman. Dengan demikian, saya percaya 

bahwa seharusnya setiap orang belajar teologi agar kita bisa bertumbuh dan meneliti 

pertumbuhan itu sendiri.  

Semua orang tidak perlu memeroleh gelar sarjana teologi untuk belajar teologi dengan serius, 

namun keingintahuan itu juga harus ditumbuhkan untuk   

Theology is not only valuable, but also necessary. It’s main source is the Bible. It’s study is 

inexhaustible as it is centered on our Creator. We will not fully comprehend God through the 

study of theology. However, He has established a relationship with us that allows us to gain 

some knowledge through divine generosity on His part. He has provided us with the Holy 

Spirit in order to embark on this learning process. Romans 1:19 provides the basis for a partial 

understanding as it reads, “Because that which may be known of God is manifest in them; for 

God hath shewed it unto them”, and summarized in 1 Corinthians 1:11-12, “For what man 

knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God, 

knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received, not the spirit of the world, but 

the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God”. 

This confirmed by Jesus Himself in John 14:26, “But the Comforter, which is the Holy Ghost, 

whom the Father will send in My name, He shall teach you all things…” 

Knowledge about God is not something that we humans can just come up with on our own by 

thinking it out. The only way we can know anything true about God is to listen to what God 

tells us about himself. The main way God has chosen to reveal himself to us is through the 

Bible, a collection of inspired writings compiled over many centuries under the supervision of 

the Holy Spirit. But even diligent study of the Bible cannot convey to us right understanding of 

who God is.  

We need more than mere study—we need the Holy Spirit to enable our minds to understand 

what God reveals in the Bible about himself. The bottom line is that true knowledge of God 

comes only from God, not merely by human study, reasoning or experience. 

The church has an ongoing responsibility to critically examine its beliefs and practices in the 

light of God’s revelation. Theology is the Christian community’s continuous quest for truth as it 



humbly seeks God’s wisdom and follows the Holy Spirit’s lead into all truth. Until Christ 

returns in glory, the church cannot assume that it has reached its goal. 

That is why theology should never become a mere restatement of the church’s creeds and 

doctrines, but should rather be a never-ending process of critical self-examination. It is only as 

we stand in the divine Light of God’s mystery that we find true knowledge of God.  

Paul called that divine mystery "Christ in you, the hope of glory" (Colossians 1:27), the mystery 

that through Christ it pleased God "to reconcile to himself all things, whether things on earth or 

things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross" (verse 20).  

The Christian church’s proclamation and practice are always in need of examination and fine-

tuning, sometimes even major reform, as it continues to grow in the grace and knowledge of the 

Lord Jesus Christ. 


