SIKAP ORANG KRISTEN TERHADAP ILMU PENGETAHUAN DAN
PROFESIONALISME
1 Korintus 1:5
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala
macam perkataan dan segala macam pengetahuan.
Ilmu Pengetahuan adalah suatu pembelajaran atau studi untuk menemukan,
memahami, dan mengamati sifat yang mengatur alam secara keseluruhan,
mengatur dunia serta mengatur diri kita. Hasil yang diperoleh bertujuan untuk
memprediksi keadaan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kita.
Kehidupan saat ini erat kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan. Disadari atau
tidak Ilmu Pengetahuan mengiringi dan membentuk kehidupan kita. Dengan Ilmu
Pengetahuan sekarang kita bisa memiliki pengetahuan tentang bagaimana
menyembuhkan suatu penyakit. Kita bisa bepergian dengan berbagai jenis
transportasi mulai dari transportasi darat (bus, kereta api, mobil, motor, dsb),
transportasi laut (kapal laut) maupun udara (pesawat). Kita dapat memprediksi
kondisi cuaca, melakukan prediksi gunung yang akan meletus. Kita dapat
mengetauhi informasi diberbagai belahan dunia dengan televisi, juga kita dapat
mengetahui kabar saudara kita dimanapun dan kapanpun dengan
telepon/handphone. Kita juga dimudahkan dalam belajar dengan berbagai sumber
yang tidak hanya ada dalam buku saja dengan akses internet.
Dengan Ilmu Pengetahuan kita dimudahkan dalam melakukan penemuan
maupun penelitian. Hal tersebut sedikit banyak membantu kita untuk menjadi
manusia yang berkembang semakin maju. Ilmu Pengetahuan dapat dijadikan
sebagai salah satu jalan untuk membawa hidup kearah yang lebih baik dan
berkembang. Sekarang kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk
mengetahui kabar saudara kita yang jauh karena harus menunggu balasan surat
yang kita kirim. Kita tidak harus berjalan jauh untuk bisa sampai ke suatu tempat
karena sudah ada banyak transportasi yang bisa dogunakan. Namun perlu
diperhatikan, jangan sampai mendewakan Ilmu Pengetahuan yang berlebihan.
Sebelum seperti saat ini (Ilmu Pengetahuan semakin berkembang dan
mendominasi) manusia dulu hidup berpedoman pada agama dan sejarah. Seperti
kebanyakan, mereka sering melakukan upacara adat dan doa-doa untuk
memperingati suatu kejadian. Mereka akan berdoa pada Tuhan atau memohon
kepada para dewa mereka supaya turun hujan, serta harapan-harapan lain sesuai
kebutuhan mereka. Namun saat ini Ilmu Pengetahuan mendominasi, mereka tidak
perlu lagi bingung akan kesembuhan karena sudah ada obat, tidak perlu lagi takut
gagal panen karena tidak ada hujan karena sudah ada sistem irigasi, mempunyai
kelengkapan senjata untuk melindungi diri dan negara. Saat ini orientasi kebutuhan
meliputi kebutuhan untuk mendapatkan uang supaya bisa menikmati manfaat dari
teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan (sains) memang tidak menggeser

peran agama secara menyeluruh, namun secara tidak langsung argumen yang
diberikan membenarkan penolakan atas kedaulatan Tuhan, sebagaimana halnya
pada teori Evolusi. Dengan demikian telah mendapati suatu jenis agama baru: ilmu
pengetahuan, dimana para ilmuwan tampil sebagai imamnya dan rakyat umum
sebagai jemaatnya.
Ilmu pengetahuan untuk orang kristen??????
Ilmu pengetahuan tidak boleh dan tidak bisa menggeser bahkan menggantikan
agama (Tuhan). Ilmu pengetahuan memang memberikan jawaban setiap kebutuhan
kita, tetapi ini bukan akhir melainkan salah satu langkah yang dapat kita jadikan
sebagai jalan untuk memuliakan nama Tuhan.
Bagaimana bisa??
Ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan,
penemuan-penemuan yang ada sebenarnya sudah diciptakan Tuhan jauh hari,
tinggal bagaimana kita mampu menggali dan menemukannya. Semakin dalam
manusia menggali dan mempelajari pengetahuan semakin percaya manusia itu
akan kuasa Tuhan, sehingga semakin dimuliakan nama Tuhan. Ingat Ilmu
Pengetahuan tidak dapat dan bukan sebagai pengganti Tuhan, tapi Ilmu
Pengetahuan ada karena sudah disiapkan oleh Tuhan.
Bagaimana Alkitab dengan Ilmu Pengetahuan? Bertentangan atau Tidak?
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara alkitab dengan ilmu pengetahuan
yang ada? Apakah saling bertentangan?
1. Bumi berbentuk bulat (Yes 40 : 22 )
Sempat ada pembicaraan mengenai bentuk bumi apakah bulat atau datar,
terlepas apakah hal tersebut menjadi hal yang benar-benar dipertimbangkan
atau tidak. Namun sudah dijelaskan bahwa “Dia yang bertakhta diatas
bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang.”
2. Hujan (Yes 44 : 3)
“Sebab Aku akan mencurahkan air keatas tanah yang haus, dan hujan lebat
ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas
keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas cucumu.”
Dari hal tersebut, kita tidak perlu khawatir saat musim kemarau datang dan
sawah belum teraliri air, karena Tuhan sudah menjanjikan hujan yang akan
tercurah.
3. Bumi Musnah (Kej 6 : 13)
“Berfirmanlah Allah kepada Nuh: “Aku telah memutuskan untuk
mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan
kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama
dengan bumi.”

Sempat ada berita bahwa bumi akan musnah karena kondisi alam, namun
terlepas dari hal tersebut tetap berserah dan berpasrah pada Tuhan adalah
yang terbaik.
4. Tanah Gersang (Maz 107 : 33)
“Dibuat-Nya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran
air menjadi tanah gersang.”
5. Gerhana
“Waktu Aku membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya
Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak
disinarkan.”

