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Ibrani 11:1-3 Hampir semua orang Kristen 

dapat menghafalkan definisi iman, tetapi tidak 

semua mengerti dengan benar seperti apa iman 

itu. Ada beberapa kesalahmengertian orang-

orang tentang iman. Pertama, orang salah 

mengerti tentang iman dengan mengatakan, 

iman itu sama dengan pasrah. Iman itu sama 

dengan tanpa usaha. Sehingga orang-orang 

yang dikatakan “beriman” identik dengan 

orang-orang yang tanpa usaha hanya pasrah 

menerima segala sesuatu. Tetapi ada orang 

ekstrim kedua yang mengatakan iman itu 

adalah apa pun yang aku kehendaki itu pasti 

terjadi. Semakin beriman semakin banyak 

keinginan yang akan dikabulkan. Ini adalah 

sesuatu yang salah. Iman tidak berarti bahwa 

segala yang kita inginkan pasti terjadi. 

Kemudian berikutnya, iman disalahartikan juga 

dengan mengatakan yang namanya beriman itu 

tidak boleh menggunakan pikiran. Pikiran atau 

pengetahuan itu bertentangan dengan iman. 

Pengertian ini sama dengan mengatakan 

semakin besar pengetahuan maka semakin 

kecil ia beriman dan sebaliknya semakin sedikit 

pengetahuan semakin beriman. Dan yang 

terakhir, iman itu disalahartikan dengan 

mengaminkan apa pun yang pendeta atau 

pejabat gereja katakan. Dikarenakan menolak 

pengetahuan mereka akhirnya jatuh kepada 

penyesatan. Apapun yang dikatakan oleh 

rohaniwan di anggap sebagai kebenaran tanpa 

di selidiki lagi kebenaran itu. Alkitab 

menunjukkan bahwa iman itu menyangkut 

banyak aspek. Misalnya di dalam Perjanjian 

Baru, yang namanya iman itu dikatakan 

menyangkut aspek kepercayaan kepada 

Kristus. Di dalam Galatia 1:23 di sana 

dituliskan mereka hanya mendengar bahwa ia 

yang dahulu menganiaya mereka, menunjuk 

kepada Paulus, sekarang memberitakan iman. 

Jadi iman di sini menunjuk menyangkut kepada 

kepercayaan kepada Kristus. Ada aspek lain 

yaitu iman itu di dalam Perjanjian Baru 

menunjukkan bahwa Kristus adalah objek dari 

iman. Iman dalam Kristus adalah iman yang 

menyelamatkan, iman itu muncul dari 

pendengaran akan firman Tuhan, dan seorang 

itu dapat beriman dengan benar hanya karena 

pekerjaan Roh Kudus saja. Tiga ayat yang tadi 

kita baca di depan itu adalah bagian introduksi 

sebelum penulis dari Ibrani menunjukkan 

tentang pahlawan-pahlawan iman atau saksi-

saksi iman yang nanti akan dia tuliskan di 

dalam bagian-bagian berikutnya. Ibrani 11:1-3 

dituliskan sebagai introduksi untuk penulis 

menunjukkan saksi-saksi iman atau pahlawan 

iman. Hal itu membedakan antara orang yang 

tidak beriman dengan benar, orang yang 

meninggalkan imannya, orang yang 

mengundurkan diri dengan orang yang benar-

benar beriman. Orang yang benar-benar 

beriman ada satu persamaan yang jelas yaitu 

mereka melekat erat pada janji Allah. Ibrani 

11:1 di dalam Alkitab ESV, ISV, ASV mereka 

menyebutkan, now faith is assurance, dasar 

diterjemahkan sebagai assurance. Tetapi di 

dalam KJV, NKJV, dan termasuk di dalam 

alkitab berbahasa Latin Vulgata, kata yang 

digunakan bukan assurance, tetapi substance. 

Now faith is the substance. Manakah yang 

benar? mari kita melihat di dalam bahasa 

Yunani. Di dalam bahasa Yunani, kata dasar 

assurance atau substance itu menggunakan kata 

hupostasis. Kata hupostasis ini digunakan di 

dalam berbagai macam hal bukan tentang iman 

saja, dan artinya itu bisa berbeda. Tetapi saya 

hanya mengaitkannya dengan pembahasan 

tentang iman. Hupostasis dapat berarti kualitas 
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yang objektif, tetapi dapat juga berarti kualitas 

yang subyektif. Apa maksudnya? Hupostasis 

itu diartikan sebagai kualitas objektif ketika 

hupostasis itu menunjuk sesuatu yang di luar 

diri saya, di mana saya bergantung kepadanya. 

Dan ketika hupostasis ini diterjemahkan 

sebagai kualitas objektif, maka terjemahannya 

adalah terjemahan substance seperti dalam 

KJV. Faith, iman adalah substance, sesuatu 

yang di luar diriku di mana aku bergantung 

kepadanya. Itu kualitas objektif. Tetapi ketika 

itu diterjemahkan sebagai assurance, itu tidak 

lagi diterjemahkan sebagai kualitas yang 

sifatnya objektif. Tetapi sifatnya adalah 

subjektif. Maksudnya subjektif adalah jika aku 

yakin, aku percaya, aku memiliki kepastian di 

dalam diriku, maka hupostasis itu adalah 

kualitas subjektif, sehingga diterjemahkan 

sebagai assurance. Ini adalah dua terjemahan 

yang berbeda. Yohanes Calvin, tokoh di dalam 

reformasi menuliskan bahwa yang namanya 

iman itu mencakup kepastian objektif. Sesuatu 

yang berada di luar diriku, yang adalah janji 

Allah itu. Iman itu tidak muncul dari aku, tetapi 
muncul dari apa yang Tuhan janjikan. Sesuatu 

yang objektif di luar sana. Tetapi John Calvin 

kemudian mengatakan, bukan saja sesuatu 

yang sifatnya subjektif, tapi juga melibatkan 

jaminan pribadi yang sifatnya adalah Objektif. 

Kebenaran itu adalah milik Tuhan, janji Tuhan, 

tetapi juga aku rangkul di dalam diriku adalah 

milikku. Iman itu adalah janji Injil tetapi 

sekaligus bukanlah sesuatu yang impersonal di 

luar diriku. Tetapi iman itu adalah ada, masuk 

ke dalam diriku. Di dalam buku ketiga 

Institutio, Calvin itu memberikan satu 

penegasan. Dia mengatakan bahwa pengertian 

iman yang adalah objektif sekaligus subjektif, 

ini adalah engsel di mana iman itu boleh 

berputar, atau iman itu boleh bergerak. Bapak 

ibu saudara sekalian, di sini kita bisa melihat, 

orang yang salah mengerti, iman hanya objektif 

atau iman hanya subjektif bisa sampai kepada 

pengertian iman yang salah. Orang yang hanya 

mengerti bahwa iman itu hanya sesuatu yang di 

luar dirinya, maka orang seperti itu adalah 

orang ekstrim pertama, orang yang pasrah. 

Karena iman itu sesuatu yang di luar diriku aku 

menerima saja apa yang terjadi, tidak ada usaha 

untuk berjuang dan mempertahankan iman. 

Maka John Calvin mengatakan kita harus 

mengertinya sebagai objektif, dan sekaligus 

sebagai hal yang subjektif. Di dalam 

pembacaan kita terdapat salah satu tokoh yakni 

Rahab. Orang-orang di seluruh Yerikho itu 

tahu akan kebenaran bahwa Allah Israel 

sedemikian berkuasa. Tetapi ada kualitas 

pembeda antara orang-orang seluruh penduduk 

Yerikho termasuk pahlawan-pahlawan yang 

gagah perkasa dengan Rahab. Yosua 2:12 di 

sana disebutkan, Rahab tidak menghentikan 

imannya itu kepada sesuatu yang juga 

dimengerti orang Yerikho bahwa Allah Israel 

adalah Allah di langit di atas dan di bumi di 

bawah, Allah semesta alam ini, Allah yang 

membawa menuntun orang Israel dari Mesir 

dan mengalahkan bangsa-bangsa besar itu. 

Bukan hanya sekadar pengetahuan yang 

objektif sifatnya, tetapi Rahab membawa iman 

itu kepada dirinya. Kepada subjektifitas di 
mana dia merangkul hal tersebut di dalam 

hatinya. Ada beberapa akibat kalau kita 

mengerti bahwa iman itu adalah sesuatu yang 

subjektif dan objektif. Yang pertama iman itu 

tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan atau 

kognitif. Ketika iman dilepaskan dari 

pengetahuan, maka iman itu akan berdiri di atas 

dasar yang begitu mengapung, yang begitu 

rapuh, yang mudah disesatkan bahkan oleh 

pejabat Gereja. Calvin dengan lebih berani 

mengatakan pengetahuan itu fondasional bagi 

iman. Pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan akan firman Tuhan. Iman itu 

adalah pekerjaan Roh Kudus, tetapi iman tidak 

boleh dipertentangkan dengan pengetahuan, 

karena Roh Kudus yang sama akan memimpin 

kita beriman, dan Roh Kudus yang sama akan 

memimpin kita memiliki pengetahuan yang 

benar, yang keluar dari firman Tuhan dari 

Alkitab itu sendiri. Yang kedua iman itu tidak 

pernah dilepaskan dari persetujuan atau 

asensus. Iman itu memerlukan persetujuan atau 

asensus. Kita bukan cuman sekadar tahu, tetapi 

kita juga harus setuju dengan apa yang kita 

ketahui tersebut. Ketika kita mengatakan 

bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan 

dan kebenaran dan hidup, maka kita harus 

setuju akan hal itu. Tetapi Yohanes Calvin 

kemudian mengatakan gk boleh berhenti hanya 

sekadar kognito dan asensus saja, tetapi bagian 

ketiga yakni kepercayaan atau fiducia. Jadi 

pengetahuan itu bukan sekadar pengetahuan 

yang kita setujui tetapi juga yang kita percayai 

sebagai satu-satunya kebenaran. Berapa 

banyak orang Reformed yang berhenti hanya 

kepada kognito, dan asensus, tetapi tidak 

masuk ke dalam kepercayaan atau ke dalam 

fiducia. Aplikasi yang kita bisa dapatkan ketika 

kita tahu bahwa iman itu sifatnya objektif dan 

subjektif, menyangkut pengetahuan (cognito), 

persetujuan (asensus) dan kepercayaan 

(fiducia), Yang pertama, bahwa iman tidak 

dapat dilepaskan dari yang namanya jaminan. 

Allah yang menjamin bahwa setiap orang 

beriman kepada Kristus akan mendapatkan 

keselamatan.  Seorang yang beriman kepada 
Kristus adalah orang yang percaya bahwa dia 

adalah orang yang diselamatkan oleh Allah di 

dalam Kristus Yesus, dan Dia juga percaya 

bahwa Allah itu turut campur di dalam 

kehidupan dia sehari-hari, termasuk ketika dia 

harus melawan si jahat itu dia bisa menang. 

Karena apa? Karena pemeliharaan Allah. 

Jaminan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan 

Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa iman itu 

membawa seseorang itu dapat diajar. Orang itu 

dapat diajar, dapat belajar, dapat terus belajar, 

dapat terus bertumbuh. Iman itu membuat 

orang itu dapat diajar. Karena iman itu tidak 

berhenti kepada sesuatu yang di luar sana, yang 

objektif sifatnya, juga tidak berhenti kepada 

sesuatu yang sifatnya subjektif, tetapi iman itu 

adalah objektif sekaligus subjektif, maka iman 

itu secara terus menerus dapat diajar. Kita tahu 

kebenaran itu tidak berasal dari diri kita, 

kebenaran itu tidak bersumber kepada diri kita, 

kebenaran itu ada di luar diri kita, tetapi 

sekaligus kita sadar bahwa kebenaran itu tidak 

kita biarkan ada di luar diri kita, tetapi 

kebenaran itu kita rangkul, kita masukan di 

dalam hati kita. Maka dengan demikian kita 

mengerti bahwa iman itu tidak boleh 

dilepaskan dari orang itu, dan harus terus 

belajar. Kapan orang harus terus belajar, kapan 

orang itu harus terus diajar? Jawabannya adalah 

seumur hidup. Seberapa pun dia adalah orang 

yang sudah rohani, seberapa pun dia adalah 

orang yang cukup punya umur, seberapa 

banyak pengalaman yang dia miliki, orang itu 

harus terus diajar. Ketika seseorang itu diajar, 

maka itu melibatkan tiga aspek yang tadi 

(kognitif, asensus dan fiducia) Yang ketiga, 

iman itu bukan hanya sekadar kita 

mendapatkan jaminan, bukan sekadar kita 

dapat diajar, tetapi iman itu juga tidak dapat 

dilepaskan dengan apa yang Allah kehendaki 

untuk kita lakukan. Maka iman tidak berhenti 

kepada diri kita yang diajar, dan berhenti 

kepada diri kita saja. Tidak. tetapi iman itu juga 

adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki 

di dalam kehidupan kita. Maka bapak ibu 

saudara sekalian, di sini kita bisa melihat. 
Kalau kita mengatakan Sola Fide, hanya iman. 

Iman itu apa? Iman itu tidak hanya seperti tadi 

saya sebutkan di awal, tanpa pengetahuan. 

Iman itu bukan hanya apa yang aku kehendaki 

pasti terjadi, tetapi iman itu adalah objektif dan 

sekaligus subjektif. Kita tidak boleh 

mengambil salah satunya dan membuang yang 

lain. Maka iman itu di dalam aplikasinya 

menyangkut jaminan, menyangkut bahwa saya 

adalah orang yang Tuhan jamin, adalah orang 

yang mendapat jaminan dari Tuhan. 

Menyangkut bahwa saya juga adalah orang 

yang dapat diajar dan terus mau belajar. Dan 

iman itu adalah juga menyangkut bagaimana 

saya harus menggenapkan apa yang Allah 

kehendaki di dalam kehidupan ini. 
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