
 

 

KELAS 9 
SEMESTER 1 BERAGAMA  

Apa Itu Agama? 

 Iman seperti layaknya perasaan cinta adalah sesuatu yang abstrak, tak kelihatan dan perlu 

sebuah ungkapan agar bisa dimengerti oleh orang lain. 

 Ungkapan perasaan bisa berbeda-beda dan tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih baik 

atau benar. Sama halnya dengan agama. Agama adalah ungkapan iman. Setiap agama punya 

ungkapan yang khas yang terkadang hanya bisa dipahami dengan iman sehingga bukan menjadi 

bahan perdebatan. 

Apa Syarat Sebuah Agama? 

Sebuah iman atau kepercayaan bisa dianggap sebagai sebuah agama apabila memenuhi beberapa syarat 

berikut: 

1. Mempunyai jemaat atau pengikut 

2. Mempunyai tempat beribadah 

3. Mempunyai pemimpin ibadah atau tokoh panutan religius 

4. Mempunyai upacara dan ritus keagamaan beserta simbol-simbol keagamaannya 

5. Mempunyai ajaran yang tertulis (kitab Suci) ataupun yang tak tertulis (tradisi) 

6. Mempunyai tata nilai atau ajaran moral bagi pengikutnya 

7. Mempunyai misi untuk penyebaran agama dan ajaran 

Apakah alasan seseorang beragama? 

1. Mencari perlindungan saat manusia jatuh dalam kelemahan dan ketakberdayaan. Saat itulah 

manusia membutuhkan bantuan kekuatan yang lebih hebat dan bisa membuat aman. 

2. Menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang sulit dipecahkan akal manusia. “dari 

mana asal manusia?kemana aku setelah mati?mengapa ada penderitaan?dsb” 

3. Menemukan tatanan nilai/etika/moral bagi hidup manusia. 

Bagaimana beragama yang benar menurut Yesus? 

Menurut Mat 5: 17 -48 ada beberapa point yang bisa kita jadikan pedoman: 

1. Hidup beragama bukanlah formalitas belaka atau hanya untuk dinilai baik oleh orang lain. Bila 

hidup beragama seperti ini maka banyak kali akan menjadi orang yang munafik. 

 

 

 

2. Supaya kita mengamalkan ajaran agama secara benar dan tidak sekedar mengetahui saja. 

Bahkan Yesus menuntut sesuatu yang terkesan ekstrem bagi para pengikutnya. 

 

 

 

 

5:20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada 
hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan 

masuk ke dalam Kerajaan Sorga. 

5:23 Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah 
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap 
engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah 
berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan 
persembahanmu itu 
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5:39 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat 
kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya 
pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini 
bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 
 

5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang 
menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di 
sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan 
menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 

5:46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah 
pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada 
saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah 
orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 
 
5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah 
sempurna." 


