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"Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba 

tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku 

menyebut kamu sahabat, karena Aku telah 

memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah 

Kudengar dari Bapa-Ku." (Yohanes 15:15) 
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Dipersembahkan untuk: 

 

 Anak-anak, remaja, dan para pemuda generasi Z dan 

milenial yang merindukan sahabat sejati 

 Para pendeta dan hamba Tuhan di mana pun di 

seluruh dunia, khususnya di negeri-negeri yang 

sering melakukan aniaya terhadap umat Kristen 

 Adik-adik dan kakak terkasih, serta seluruh keluarga 

besar saya yang tersebar di berbagai kota 

 Para sahabat dan teman dekat termasuk teman-

teman lawas saya di SDK Cor Jesu, SMPK Cor 

Jesu, SMAN 3 Malang, FT SP Unibraw angkatan 

87, alumni dan mahasiswa STT Satyabhakti, para 

sahabat di Yayasan Lembaga Sabda, dan rekan-

rekan sepelayanan di GKI  

 Semua umat Kristen yang merindukan petunjuk 

praktis untuk menyongsong kedatangan Yesus kali 

yang kedua. 

 

Love you all! 



4 | P a g e  

 

Kata Pengantar 

 

Saat ini masih banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa 

teologi tidak akan pernah bisa dipertemukan  dengan 

sains.  Teologi berusaha untuk berbicara tentang Tuhan, 

Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya; 

sedangkan filsafat sains lebih terkait dengan asumsi, 

fondasi, metoda, implikasi, dan dengan penggunaan serta 

memperhitungkan kebaikan sains.
1
  Oleh karena itu, 

sampai tingkat tertentu teologi harus memperhitungkan 

semua bentuk penyelidikan dan pencarian kebenaran ke 

dalam sifat apa adanya. Di antara pertanyaan seperti itu, 

temuan-temuan ilmu sains memiliki arti yang jelas 

karena temuan-temuan tersebut memberi tahu kita 

tentang pola dan sejarah alam semesta.  Sebaliknya, 

peran agama sangat penting dalam mengingatkan 

                                                             
1
 El-Mahass i Ed i , Co te tual Approaches i  the Dialogue 

between Theology and Science and their Implications for 

U dersta di g the De elop e t of Doctri e,  CHRISTIAN 
PERSPECTIVES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY 
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kalangan sains ketika produk dari sains mulai 

membahayakan keselamatan manusia maupun 

lingkungan alam sekitar kita. 

Adalah sangat menarik ketika pada Juni 1988 

Paus  Yohanes Paulus II membuat pernyataan penting 

kepada para peserta di sebuah konferensi internasional 

tentang dialog kontemporer antara teologi dan sains di 

Vatikan.  Paus menyatakan bahwa dua bidang besar dari 

pengalaman manusia dan penyelidikan adalah 

ketergantungan, dan bahwa interaksi kolaboratif 

sebaiknya mengarakterisasi hubungan mereka saat ini, 

dari pada ketidaksepahaman dan konflik yang umumnya 

terjadi di masa lalu. ―Kita saling membutuhkan untuk 

menjadi seperti apa adanya,‖ katanya.  ―Sains dapat 

memurnikan agama dari kekeliruan dan ketakhyulan; 

agama dapat memurnikan sains dari kemusyrikan dan 

absolutisme yang salah.  Masing-masing dapat menarik 

yang lain ke dunia yang lebih luas, dunia yang bisa 

berkembang.‖  Paus membayangkan sebuah ―kesatuan 

relasional antara sains dan agama,‖ yang tidak akan 
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menghasilkan identitas atau asimilasi melainkan dalam 

pertukaran dinamis, dengan masing-masing "secara 

radikal terbuka terhadap penemuan dan wawasan yang 

lain.‖  

Paus memperingatkan, jika dialog intens 

semacam itu tidak terjadi, maka kedua institusi ini akan 

berkontribusi terhadap ketidakintegrasian masa depan 

dari budaya bersama kita namun juga fragmentasinya. 

Inisiatif untuk dialog semacam itu, terlebih lagi, harus 

berasal dari para teolog, karena secara historis mereka 

memiliki kelompok yang melakukan upaya-upaya kecil 

dalam memahami temuan sains.
2
 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan 

dampak pemanasan global, diskusi antara kalangan sains 

dan agama di Indonesia perlu semakin intensif 

dilakukan.  Komisi Dunia untuk Lingkungan dan 

Pembangunan di bawah pimpinan Brundtland, dalam 

                                                             
2
 Christopher Mooney SJ, Theology and Science: New 

Commitment to Dialogue , THEOLOGICAL STUDIES 52 (1991), 

Fairfield University, Connecticut. 
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buku laporannya yang berjudul ―Our Common Future‖, 

atau dikenal dengan sebutan Brundtland Report, telah 

mengusulkan definisi klasiknya tentang pembangunan 

berkelanjutan, yaitu: ―pembangunan untuk memenuhi 

kebutuhan generasi masa kini tanpa membahayakan 

generasi yang akan datang dalam memenuhi 

kebutuhannya.‖ 3 

Dalam konteks nasional, kita masih jumpai 

banyak ilmuwan yang walaupun sangat pakar di 

bidangnya, namun masih rendah kesadarannya tentang 

pentingnya menjaga alam lingkungan. Kondisi cadangan 

energi fosil di tanah air yang semakin menipis tidak 

membuat mereka berhati-hati dalam memanfaatkannya, 

mengingat generasi yang akan datang pun punya hak 

yang sama untuk menggunakannya.  Disini peran agama 

maupun para teolog sangat penting untuk mengingatkan 

para ilmuwan agar semakin berhati-hati dalam 

memanfaatkan cadangan energi fosil yang akan berakhir 

dalam waktu dekat.  Kadang-kala, saling mengingatkan 

                                                             
3
 Bru dtla d Report, Our Common Future , World Co issio  o  

Environment and Development (WCED), 1987. 
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di antara para saintis yang peduli dan yang tidak peduli 

kurang berhasil. 
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