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APAKAH IMAN SUNGGUH BERKUASA?

• Seringkali kita ragu bahwa iman dapat mengubah banyak hal……

• Mari kita lihat sejenak percobaan celah gandaYoung, yang 

merupakan pintu ke arah fisika kuantum



PERCOBAAN CELAH GANDA



EFEK HARAPAN: PIL PLASEBO

• Efek plasebo atau obat

kosong dapat

memberikan manfaat

dan juga dampak negatif

bagi penggunanya. Cara 

kerja atau terapi plasebo

obat kosong meliputi

aspek psikologis yang 

menghubungkan obat

dengan orang yang 

mengonsumsinya.



KATA IMAJINASI DALAM KEJADIAN 6

• Dalam buku karya Ps. Andrew Wommack, ada kutipan menarik mengenai

kata Yetser, yang kadang diterjemahkan sebagai frame (Mazmur) atau

mind (Yesaya), dan juga diterjemahkan sebagai imagination dalam Kejadian

6:5 versi KJV:

• Genesis 6:5 - King James Version

• 5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and 

that every imagination of the thoughts of his heart was only evil 

continually.



MAKNA IMAJINASI

• Imajinasi atau yester tersebut adalah hal-hal yang kita bayangkan

sebelum kita merencanakannya dan mewujudkannya menjadi

tindakan.

• Dalam konteks orang percaya, maka imajinasi orang beriman itu

adalah harapannya:

• imajinasi  harapan  iman  tindakan



IMAN SEBIJI SESAWI

• Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi ... tidak ada yang mustahil bagimu. 
— Matius 17:20

• Kisah pribadi……

• Iman sesungguhnya membawa kita kepada hubungan yang baik/benar dengan Allah dan
memberi-Nya kesempatan bekerja dalam diri kita dan melalui kita. 

• Sering kali, Allah membiarkan kita terpojok agar kita dapat langsung berhubungan
dengan Dia. 

• Allah ingin kita mengerti bahwa kita harus menjalani kehidupan iman, bukan kehidupan
yang sekadar menikmati berkat-berkat-Nya.



IMAN HARUS DIUJI

• Perhatikan kehidupan Abraham, Yusuf, Musa dll.

• Pada dasarnya, iman haruslah teruji dan dicobai. 

• Dan, ujian iman yang sesungguhnya bukanlah ketika kita menemukan

bahwa sulit untuk memercayai Allah, melainkan karakter Allah harus

terbukti dapat dipercayai dalam pemikiran kita sendiri. 

• Iman yang diuji menjadi realitas harus mengalami masa-masa sulit, 

yang boleh jadi terasa asing bagi kita.



IMAN YANG BERKENAN PADA BAPA
• Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan

kepada Allah .... — Ibrani 11:6

• Kisah pribadi: Tuhan mempersiapkan orang-

orang pilihanNya

• Iman selalu bekerja dengan cara yang unik dan

pribadi karena Allah bertujuan melihat iman

yang sempurna dinyatakan dalam anak-anak-Nya 

-- yang selalu mengutamakanYesus Kristus.

• Dan, Allah membawa kita ke dalam situasi-situasi

khusus untuk melatih iman kita.

• Jadi kalau Anda mengalami ujian iman, 

bersukacitalah.



IMAN DAN AKAL SEHAT

• Pendapat bahwa iman berlawanan dengan akal sehat adalah pikiran sempit dan

antusiasme yang salah. 

• Dan, pendapat bahwa akal sehat berlawanan dengan iman menunjukkan suatu

penempatan yang salah pada nalar sebagai dasar bagi kebenaran. 

• Kehidupan iman membawa keduanya, yaitu iman dan akal sehat, dalam

hubungan yang seimbang dan tepat.

• Pengalaman pribadi: Iman yang hidup adalah ketika hati, akal dan kehendak

menyatu….



RAHASIA IMAN YANG MEMINDAHKAN
GUNUNG

• “Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada

gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang 

mustahil bagimu.” Matius 17: 20

• Bukan besarnya iman yang penting….namun apakah kita telah belajar percaya kepada Tuhan.



PENERAPAN

• Dalam hidup ini memang kita harus menghadapi berbagai gunung

rintangan dan masalah, termaasuk masalah dalam pergaulan, masalah

dalam keluarga, masalah dengan identitas gender kita.

• Tuhan bisa memindahkan gunung rintangan itu ketempat lain, tetapi

Ia seringkali memberi kita iman untuk kuat mendakinya. 

• Memang jika kita berhasil mencapai puncak gunung, gunung yang 

sebelumnya kita hadapi menjadi lenyap.



AYAT PENUTUP

• Markus 11:24 (LAI, TL 
1954)

• Sebab itu Aku berkata
kepadamu: “Barang
apa yang kamu
pohonkan dan pinta, 
jikalau kamu yakin
seolah-olah sudah
kamu terima, niscaya
kamu akan beroleh.”



BACAAN LANJUTAN

• Andrew Wommack. The power of Imagination. Light Publishing, 2019.

• Gregg Braden, The Divine Matrix. Javanica, 2014.

• Gregg Braden. Spontaneous healing of Belief. Javanica, 2018.


