
Kata Iman dalam bahasa Ibrani: aman
yang mana dalam PL  berarti “berpegang
teguh”
Beriman berarti berpegang teguh pada

keyakinan yang dimiliki atau
berketetapan hati untuk meyakini
sesuatu karena sesuatu itu dapat
dipercaya dan diandalkan
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Hubungan iman dan pengharapan:
 Pengharapan tidak terlepas dari iman kepada Tuhan.

Keduanya berjalan seiring.
 Iman menimbulkan pengharapan dan sekaligus

menjadi pendorong bagi kita untuk mencapai
pengharapan tersebut.

 Panggilan kepada seseorang untuk menjadi murid
Kristus itu mengandung harapan agar pada akhirnya
ia dapat turut mengambil bagian dalam kemuliaan
Kristus
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Aspek-aspek iman:
1. Iman sebagai keyakinan atau kepercayaan.

Iman berada dalam suatu pemikiran, bisa dipahami dan
dimengerti oleh akal.

2. Iman sebagai upaya untuk mempercayai diri.
Iman  yang memercayakan dan mempertarugkan diri
kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat
diwujudkan dengan sikap hormat, menyerahkan diri,
berbakti, setia, kasih, dan memuliakan Allah.

3. Iman sebagai tindakan.
Iman dilihat sebagai tanggapan  atau respon terhadap
kasih Allah. Rasul Paulus menyatakan bahwa iman tanpa
perbuatan adalah mati.
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TUGAS
Jelaskan tindakan iman yang dilakukan oleh:
1. Abraham (Kejadian 12-13)
2. Perempuan Kanaan (Matius 15:21-28)
3. Perwira di Kapernaum (Lukas 7:1-10)
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