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KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan berkat besar 
bagi penulis secara pribadi, ketika menyu-
sun buku Filsafat Agama ini. Karena dengan 
menyusun buku ini, penulis banyak belajar 
dan semakin bertumbuh dalam pengenalan 
dan pengertian terhadap kebenaran Firman 
Tuhan. Terimakasih pada Tuhan Yesus Kris-
tus yang penuh kasih, yang telah memimpin, 
memberikan pencerahan dan hanya dengan 
berkat pertolongan-Nya, buku ini dapat sele-
sai ditulis. 

Tuhan Allah yang penuh kasih, berkenan menyatakan kebenar-
an-Nya untuk dimengerti oleh manusia. Hal ini merupakan salah satu 
anugerah-Nya dalam hidup manusia. Karena itu mencari, menggumuli 
serta berupaya memahami kebenaran yang dinyatakan Tuhan Allah 
bagi kita, merupakan proses hidup yang sangat penting. Dengan 
memahami kebenaran Allah, kita sebagai ciptaan yang dikasihi-Nya, 
dapat mengerti kehendak-Nya dan tujuan-Nya menciptakan kita 
dalam dunia ini. Menjalani hidup tanpa mempunyai pemahaman 
yang jelas tentang tujuan hidup kita, merupakan perjalanan hidup 
yang melelahkan dan tidak bermakna. Kiranya proses belajar dengan 
menggunakan bahan ini, merupakan salah satu proses yang dapat 
menolong Anda memahami kebenaran Allah dan mengerti tujuan 
hidup yang ditetapkan-Nya bagi Anda. 
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P	E	N	U	T	U	P	

Inilah doaku 
semoga kasih-Mu semakin melimpah 

dalam pengetahuan yang benar, 
dalam segala macam pengertian, 

sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, 
supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari 

Kristus,
penuh dengan buah kebenaran 

yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus 
untuk memuliakan dan memuji Allah. 

Filipi 1 : 9-11 



vi	 Filsafat	Agama

Ucapan terimakasih setulusnya penulls sampaikan bagi rekan-
rekan dosen mitra pelayanan penulis, yang telah memberikan masukan 
yang berharga untuk penyusunan buku ini. Juga untuk keluarga yang 
penulis kasihi, yang mendukung, mendoakan dan sangat memahami 
kesibukan saya, terutama ketika harus mengejar dead-line penyerahan 
buku ini ke penerbit. Atas segala perhatian, doa dan dukungan semua 
rekan terkasih yang telah menyertai perjalanan penulisan buku ini, 
saya mengucapkan terimakasih dengan penuh sukacita. Kiranya Tu-
han Yesus Kristus yang setia, berkenan memberikan damai dan berkat-
Nya bagi setiap mahasiswa dan siapapun yang berkenan membaca 
dan mempelajari buku ini. 

Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang 
ada di langit dan yang ada di atas bumi dan segala lidah mengaku: 
“Tuhan Yesus Kristus adalah TUHAN, bagi kemuliaan ALLAH, BAPA.” 
Pilipi 2: 10-11

Surabaya, Juli 2009
Magdalena Pranata S., STh., MSi
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P E N D A H U L U A N 

MISI KAMPUS KRISTEN

Menolong mahasiswa dalam proses belajar untuk menjadi ilmu-
wan yang beriman dan berintegritas, yang berhasil memenuhi 
panggilan hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan.
Membantu mahasiswa dalam proses pembentukan kepribadian 
yang kreatif, proaktif, mandiri serta memiliki kepedulian sosial 
serta lingkungan hidup. 
Memotivasi dan menginspirasi mahasiswa untuk berani berkomit-
men menerapkan etika moral yang tinggi serta sesuai nilai-nilai 
Kristiani.
Menolong mahasiswa dalam pembentukanh karakter Kristiani. 
Melengkapi mahasiswa agar dapat memiliki wawasan yang luas 
dan professional di bidangnya.
Mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang 
berkarakter dan berintegritas tinggi dalam iman dan pengabdian 
bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.
Membantu proses belajar mahasiswa agar memiliki jiwa kepe-
mimpinan yang siap melayani sesama dengan kasih dan takut 
akan Tuhan serta menghormati kedaulatan-Nya.

MISI PELAKSANAAN MATA KULIAH FILSAFAT 
AGAMA 

Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan beragam et-
nis, bahasa, dan agama. Sebelum agama Kristen masuk ke Indonesia, 
masyarakat sudah memiliki agama asli yang dikenal dengan agama 
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suku. Agama-agama suku ini sudah sangat menyatu dengan kehidup-
an masyarakat, kerena antara kesukuan dan agama suku tidak dapat 
dipisahkan. Sebelum masa kemerdekaan, melalui jalan perdagangan, 
secara berangsur masuklah agama Hindu, Budha, Kristen (Protestan 
dan Katolik), dan Islam, yang setelah kemerdekaan, diakui sebagai 
agama resmi di Indonesia. Dalam perkembangannya, kehidupan 
umat beragama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah 
kebebasan untuk meyakini dan mengembangkan agamanya masing-
masing, namun tetap memelihara iklim saling menghormati diantara 
agama yang berbeda. Pemerintah Indonesia juga memberikan kebe-
basan pada masyarakat untuk mendirikan Institusi Pendidikan Tinggi 
dengan ciri khas keagamaan sesuai dengan keyakinannya.

Kehadiran Universitas Kristen dalam Negara Indonesia, meru-
pakan komitmen perwujudan pelawatan Kristus yang mengasihi dan 
melayani umat yang dicipta-Nya, secara khusus bangsa Indonesia. 
Dalam penghayatan inilah seluruh kegiatan pengajaran, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dalam semangat kasih 
dan pengorbanan Kristus bagi umat-Nya, dengan tujuan untuk dapat 
menjadi berkat bagi masyarakat dan mendatangkan kemuliaan bagi 
Allah. 

Mengingat tujuan dalam setiap pengembangan ilmu dan teknolo-
gi adalah menyatakan kasih Kristus yang melawat umat-Nya, maka 
ilmu seharusnya menjadi bahasa iman yang melayani dan mengabdi 
pada masyarakat. Universitas Kristen dan mahasiswa Kristen hadir un-
tuk menerjemahkan menjadi berkat, garam dan terang bagi masyarakat 
Indonesia. Panggilan menjadi berkat ini diwujudkan dalam pelayanan 
yang mengabdi kepada kemanusiaan, melalui dunia pendidikan tinggi 
yang berdasarkan komitmen iman dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai 
Jalan, Kebenaran, dan Hidup. 

Hal ini berarti dalam setiap pengembangan ilmu dan teknologi 
yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen, tidak dapat dilepas-
kan dalam relasi dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yesus Kristus.  




