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...the purpose of which [com 
pilation of Creed] was, that individuals who are but beginners 

and sucklings among those who have been born again in Christ, 
and who have not yet been strengthened by most diligent and 
spiritual handling and understanding of the divine Scriptures, 

should be furnished with a summary, expressed in few words, of 
those matters of necessary belief which were subsequently to be 
explained to them in many words, as they made progress and 

rose to [the height of] divine doctrine, on the assured and 
steadfast basis of humility and charity 

(St Augustine) 

https://www.newadvent.org/cathen/08374c.htm
https://www.newadvent.org/bible/index.html


PENGANTAR 

Credo merangkum inti iman Kristen. Mengikuti Kristus berarti 
menghayati hidup yang ditandai oleh kepercayaan dan 
penyerahan diri kepada Allah Bapa, melalui Allah Putra, 
dalam kuasa Allah Roh Kudus. Dengan demikian, menurut 
Credo, inti iman Kristen bukankah ajaran, dogma ataupun 
moralitas. Inti iman Kristen adalah sebuah nama, yaitu Allah 
Tritunggal. Menjadi Kristen berarti ambil bagian dalam hidup 
ilahi Allah Tritunggal. 

Buku ini ingin menelusuri akar Credo dalam Kitab Suci 
dan monumen-monumen tradisi dalam bentuk tulisan para 
Bapa Gereja. Semoga, dengan menelusuri akar biblis dan 
tradisi, pemahaman iman kita semakin mendalam dan syukur  
kita atas rahmat baptisan semakin besar.  

Semua yang tertulis di sini sudah pernah disampaikan 
sebagai bahan pengajaran untuk kelas Kursus Pendidikan 
Kitab Suci di Jakarta.  



BAB 1 

AKU PERCAYA AKAN ALLAH… 

 

“It is not necessary to seek truth among others which it 
is easy to obtain from the Church” 

St Irenaeus 

Sebagai sebuah rumusan keyakinan iman, Credo (Latin, aku 
percaya) mengungkapkan inti-sari iman Kristen yaitu percaya 
dalam sebuah nama: Allah Tritunggal. Inti iman Kristen, 
dengan demikian, bukanlah doktrin atau moralitas, tetapi 
pribadi ilahi. Dibaptis menjadi kristen berarti ambil bagian 
dalam hidup Trinitas. Itu sebabnya, mereka yang telah 
dibaptis disebut kristen, artinya, pengikut Kristus. Sebagai 
pengikut Kristus, ia percaya bahwa Allah mewahyukan diri 
dalam dan melalui Yesus dari Nazaret yang disebut Kristus 
(yang terurapi). 

Sebagai bagian dari bahasa manusia, Credo memiliki sejarah. 
Dalam bab pertama ini, akan ditelusuri sejarah Credo sebagai 
sebuah rumusan iman. Titik berangkat penelusuran itu 
adalah rumusan iman Israel dalam Perjanjian Lama yang 
lazim disebut Shema (Ul. 6:4-5). Di dalamnya terungkap 
iman akan keesaan YHWH. Penelusuran akan dilanjutkan 



dengan membaca kitab-kitab Perjanjian Baru yang memuat 
rumusan iman akan keesaan Allah yang sekarang dialami 
dan dikenal dalam dan melalui Yesus Kristus. Penelusuran 
sejarah rumusan Credo akan bermuara pada beberapa 
kesaksian tertulis dari beberapa Bapa Gereja seperti St 
Yustinus Martir, St Ireneus dan juga Hypolitus . 1

1. Shema Israel: Dengarlah Hai Israel (Ul. 6:4-5) 

Secara ringkas dan padat, iman Yahudi terungkap dalam 
rumusan Shema - Dengarlah: "Dengarlah, hai orang Israel, 
TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah TUHAN, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
kekuatanmu". Menarik untuk disimak bahwa dalam perikop 
ini ada dua nama ilahi: yang pertama TUHAN, dalam bahasa 
Ibraninya YHWH (baca: Adonai) dan yang kedua Allah, 
dalam bahasa Ibraninya Elohim. Secara tersurat, Shema 
menunjukkan bahwa yang diyakini bersifat esa adalah 
TUHAN-YWHW dan bukan Allah-Elohim. Apa perbedaan 
YHWH dan Elohim? Elohim adalah bentuk jamak dari El,  
yaitu nama umum untuk pribadi ilahi yang disembah bangsa-
bangsa Semitik (Asia Barat, Afrika Timur dan Utara serta 
Malta). Mengikuti penjelasan Sunarko, sebutan El seringkali 
diikuti oleh nama tempat seperti El-Betel (ilah yang disembah 
di Betel) atau oleh marga seperti El-Abi (ilah yang disembah 
ayahku) . Sebagai bentuk jamak dari El, Elohim menekankan 2
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suatu intensitas atau kemutlakan . Yang membedakan Elohim 3

dari YHWH adalah sifat universalnya. Elohim adalah Allah 
para bangsa dan alam semesta; Dia adalah Pencipta semesta 
berikut segala isinya (Kej. 1:1): "Pada mulanya Allah 
(Elohim) menciptakan langit dan Bumi." 

Jika Elohim adalah Allah para bangsa, YHWH adalah nama 
pribadi Allah Israel. Bukan kebetulan jika perwahyuan nama 
YHWH terjadi bersamaan dengan lahirnya bangsa Israel yaitu 
ketika keturunan Yakub dibebaskan dari perbudakan Mesir: 
"YHWH, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah 
Ishkak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu; 
Itulah namaKu turun-temurun" (Kel. 3:15). Kata YHWH itu 
sendiri berarti ada, atau lebih tepatnya, ada bagi.... YHWH 
adalah Tuhan yang ada bagi umatNya, Israel; Dialah pribadi 
ilahi yang selalu ada menyertai umat kesayanganNya. Dalam 
perjalanan waktu, orang Israel segan menyebut nama pribadi 
ini. Mereka lebih sering menggunakan Adonai, yang artinya 
tuan, dalam arti yang berwenang seperti seorang raja 
berwenang atas bangsanya . Demikianlah, YHWH adalah 4

Tuhan bangsa Israel, artinya pemilik Sejati bangsa Israel.  

Ada dua butir penting yang dapat kita tarik dari 
pembedaan antara nama YHWH-Tuhan dan Elohim-Allah. 
Pertama, Shema sebagai rumusan iman jemaat Yahudi 
mengungkapkan keyakinan bahwa YHWH itu esa dan tiada 
yang lainnya. YHWH yang esa ini menuntut Israel untuk 
tidak memohon atau takut pada dewa-dewa yang disembah 
para bangsa. Tuntutan seperti ini tidak pernah diminta oleh 
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para dewa dalam sistem kepercayaan bangsa-bangsa di luar 
Israel. Bagi mereka, alam semesta terlalu luas untuk 
dimonopoli hanya oleh satu pribadi ilahi. Kepercayaan 
bangsa Babilonia, misalnya, melihat adanya dua kekuatan 
ilahi yang bertempur sebelum terciptanya semesta, yaitu 
kekuatan dewa Marduk dan Tiamat. Ketika Tiamat 
dikalahkan, anggota-anggota tubuhnya dicerai-beraikan: dari 
darahnya, lahir manusia, dan dari anggota-anggota tubuh 
lainnya tercipta bintang-bintang dan planet-planet. Singkat 
kata, YHWH yang esa adalah TUHAN atas sejarah bangsa 
Yahudi. Ia menjalin relasi Istimewa dengan Efraim, yaitu 
bangsa Israel, melalui pilihan dan perjanjian.  

Kedua, Shema tidak saja mengungkapkan keyakinan Israel 
akan keesaan YHWH, tetapi juga akan kemahakuasaan-Nya. 
Itu sebabnya, Israel percaya bahwa Allah perjanjian, YWHW, 
adalah juga Allah pencipta alam semesta, Elohim. Artinya, 
kekuasaan YHWH tidak dibatasi oleh wilayah di mana bangsa 
Israel berada. KekuasaanNya mengatasi langit dan 
menjangkau awan (Mzm. 8:1). Demikianlah, Shema menjadi 
rumusan iman jemaat Yahudi akan keesaan TUHAN yang 
juga Allah, YHWH sekaligus Elohim .  5

2. Cikal Bakal Rumusan Credo dalam Perjanjian Baru  6

Iman akan Kristus memberikan penafsiran baru atas 
makna keesaan TUHAN-Allah. Penafsiran baru ini hanya 
mungkin terjadi berkat peristiwa dan pribadi Yesus Kristus. 
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1Kor. 8:6 mengungkapkannya secara padat: "... namun bagi 
kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadaNya 
berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan 
satu TUHAN saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehNya segala 
sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." 
Dalam versi Yunani, Allah diterjemahkan menjadi Theos dan 
TUHAN menjadi Kurios. Menarik bahwa Septuaginta 
menerjemahkan Elohim menjadi Theos dan YHWH menjadi 
Kurios. Meskipun Theos dibedakan dari Kurios, rasul Paulus 
menggambarkan keduanya dengan cara yang sama: Allah 
Bapa adalah Dia yang daripadaNya berasal segala sesuatu - 
bandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang olehNya segala 
sesuatu dijadikan; untuk Allah Bapa kita hidup - bandingkan 
dengan karena Yesus Kristus kita hidup. 

Pembukaan Injil Yohanes, dengan cara yang berbeda, 
mengungkapkan keyakinan yang sama. Apa yang 
diungkapkan rasul Paulus dalam 1Kor. 8:6 dapat 
dibandingkan dengan Yoh. 1:3: "Padamulanya adalah 
Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman 
itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan 
Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak 
ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah 
dijadikan." Dalam perikop ini, Firman dibedakan dari Allah 
(Padamulanya adalah Firman), lalu dihubungkan dengan 
Allah (Firman itu bersama-sama dengan Allah), dan akhirnya 
diidentikkan dengan Allah (Firman itu adalah Allah). 
Bukankah rasul Paulus melakukan hal yang sama dalam 1Kor. 
8:6, di mana Allah dibedakan dari Tuhan Yesus Kristus 
(...hanya ada satu satu Allah saja yaitu Bapa - ...satu TUHAN 
saja yaitu Yesus Kristus), tetapi keduanya dihubungkan 
sebagai sumber kehidupan dan segala sesuatu? 



  
1Kor. 8:6 dan Yoh. 1:3 memperlihatkan bagaimana 

keesaan TUHAN-Allah yang diyakini Israel sebagaimana 
terungkap dalam Shema dibaca secara baru oleh para murid 
TUHAN. Pembacaan ulang Shema ini terjadi karena Yesus 
Kristus diyakini sehakikat dengan Allah. Oleh Paulus, hakikat 
ilahi Kristus ini dikaitkan dengan rencana keselamatan 
manusia dan seluruh semesta: "Hendaklah kamu dalam 
hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam 
rupa Allah (Theos), tidak menganggap kesetaraan dengan 
Allah (Theos) itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
melainkan telah mengosongkan diriNya sendiri, dan 
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan 
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diriNya dan taat sampai mati, bahkan sampai 
mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah (Theos) sangat 
meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadaNya nama di 
atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 
segala yang ada di langit dan yang ada di atas Bumi dan yang 
ada di bawah Bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus 
adalah TUHAN (Kurios)," bagi Kemuliaan Allah (Theos), 
Bapa" (Flp. 2:5-11). Dalam perikop ini nampak bahwa 
TUHAN-Allah yang esa, sebagaimana terungkap dalam 
Shema, menjadi nampak bagi manusia karena Yesus Kristus, 
yang sehakikat dengan Allah, telah sudi menjadi manusia. 

Kebaruan penafsiran keesaan TUHAN-Allah tidak saja 
bersifat kristologis (terkait dengan pribadi Kristus) tetapi 
juga pneumatologis (terkait dengan pribadi Roh Kudus). 
Dalam 2Kor. 13:13, Paulus mengakui hakikat ilahi Roh 
Kudus: "Kasih karunia TUHAN (Kurios, YHWH) Yesus Kristus, 



dan kasih Allah (Theos, Elohim), dan persekutuan Roh Kudus 
menyertai kamu sekalian." Dalam perikop ini terungkap 
keyakinan bahwa TUHAN-Allah yang esa, yang menyertai 
Gereja Korintus, adalah Allah Bapa, TUHAN Yesus Kristus dan 
Roh Kudus. Dengan kata lain, hakikat Roh Kudus terikat pada 
relasi Allah Bapa dan TUHAN Yesus, dan bukan pada dunia 
ciptaan.  

Beragam kutipan Perjanjian Baru yang telah dibahas ini 
adalah beberapa contoh cikal-bakal rumusan Credo. Dalam 
kutipan-kutipan tadi dapat ditemukan empat unsur yang 
nantinya ditemukan juga dalam rumusan Credo para Rasul, 
yaitu: 

1. Pengakuan akan Allah (Theos) yang esa, Bapa 
2. Pengakuan akan Yesus Kristus, yang dihubungkan     
    dengan Bapa melalui sebutan TUHAN (Kurios) dan 
      Putra 
3. Rangkuman atas kehidupan Kristus di dunia, wafat dan 
    kebangkitanNya 
4. Pernyataan bahwa Roh Kudus berada dalam relasi  
 dengan Bapa dan Putera 

3. Perumusan Credo di Abad Kedua dan Ketiga 

Salah satu kesaksian tertua rumusan Credo para Rasul 
dapat ditemukan dalam tulisan St Irenius berikut ini: "Inilah 
aturan iman kita dan dasar bangunan serta penyokong 
perilaku kita: Allah, Bapa, tak diciptakan, tak dapat dikuasai, 
tak kelihatan, satu Allah, Pencipta segala sesuatu. Inilah butir 
pertama iman kita. Dan butir kedua: Firman Allah, Putera 
Allah, Kristus Yesus Tuhan kita, yang diwartakan oleh para 
nabi, Menurut ciri kenabian mereka dan menurut ekonomi 



keselamatan Bapa, melalui Dia segala sesuatu diciptakan, 
dan yang pada akhir jaman, menghimpun segala sesuatu, 
telah menjadi manusia di antara manusia, dapat dilihat dan 
disentuh, untuk menghancurkan maut, untuk menunjukkan 
kehidupan, dan untuk membangun relasi antara Allah dan 
manusia. Dan butir ketiga: Roh Kudus, berkat Dia para nabi 
bernubuat dan para bangsa belajar mengenal kehendak Allah 
dan orang benar dituntun di jalan kebenaran dan yang telah 
dicurahkan untuk membarui manusia bagi Allah."   7

Kutipan tulisan St Irenius di atas memperlihatkan kembali 
empat unsur yang sudah ditemukan dalam tulisan-tulisan 
Perjanjian Baru dan kini menjadi struktur untuk suatu 
rumusan iman Gereja. Sudah sejak awal, rumusan ini 
dikaitkan dengan pembaptisan. Saksi tertulis tertua yang 
menghubungkan ungkapan iman akan keesaan Allah 
Tritunggal dengan pembaptisan adalah Matius 28:19. 
Didache, yaitu katekese moral dan liturgi yang berasal dari 
abad pertama, juga memberi kesaksian yang sama. Secara 
lebih tegas, kesaksian itu ditemukan dalam Tradisi Rasuli, 
yaitu kumpulan rumusan liturgis yang ditulis pada tahun 215 
oleh Hypolitus. Di dalamnya digambarkan ritual pembaptisan 
yang dilaksanakan di Roma:"Ketika seseorang yang akan 
dibaptis telah turun ke dalam air, pelayan baptisan, sambil 
meletakkan tangan ke atas orang itu, hendaknya bertanya: 
apakah engkau percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa? 
Orang yang dibaptis hendaknya menjawab: aku percaya 
(Credo). Kemudian, sambil meletakkan tangannya di atas 
kepala orang itu, pelayan baptisan akan membaptis 
(menenggelamkan) dia untuk pertama kalinya. Kemudian 
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hendaknya pelayan baptisan bertanya lagi: apakah engkau 
percaya akan Kristus Yesus, Putera Allah, yang dilahirkan 
oleh Roh Kudus dan Perawan Maria, dan disalibkan di bawah 
pemerintahan Pontius Pilatus, dan wafat dan dimakamkan, 
dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan Naik ke surga, dan 
duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang mengadili 
yang hidup dan yang mati? Dan ketika yang dibaptis 
men jawab : ya , aku pe r caya , pe l ayan bap t i s an 
menenggelamkannya lagi. Dan kembali diakon (pelayan 
baptisan) hendaknya bertanya: apakah engkau percaya akan 
Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan kebangkitan badan? 
Kemudian yang dibaptis hendaknya menjawab: ya, aku 
percaya, dan ia ditenggelamkan untuk ketiga kalinya" . 8

Nampak sekali bagaimana rumusan pertanyaan dalam ritual 
baptisan Menurut Hypolitus ini sangat mirip dengan Credo 12 
Rasul yang kita miliki sekarang ini. Dalam perkembangan 
selanjutnya, apa yang ditanyakan dalam upacara 
pembaptisan menjadi suatu pernyataan. Mengapa bentuk 
pertanyaan berubah menjadi pernyataan? Alasannya bersifat 
praktis: pertanyaan dalam upacara baptisan diubah menjadi 
pernyataan dalam bentuk rumusan untuk menuntun dan 
menyiapkan para katekumen untuk baptisan yang akan ia 
lalui. Dengan bantuan rumusan dalam bentuk pernyataan 
iman ini, diharapkan para katekumen atau calon baptis dapat 
membedakan keyakinan iman yang akan ia peluk dari 
keyakinan iman Yahudi pada khususnya dan agama Yunani-
Romawi pada umumnya, serta melindungi dirinya dari 
keyakinan iman Kristen yang telah diselewengkan oleh 
banyak bidaah yang berkembang di awal abad-abad pertama 
masehi. 
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