
BAPA SURGAWI
BERFIRMAN
KEPADA SAUDARA

Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari

Allah Ingin Berbicara kepada Saudara
Allah Berfirman dalam Berbagai-bagai Cara
Bagaimana Kitab Allah Ditulis
Petunjuk-petunjuk Nas Alkitab
Bagaimana Saudara Dapat Mendengar Suara Allah

Allah Ingin Berbicara kepada Saudara

Bapa manakah yang tidak suka bercakap-cakap dengan
anak-anakNya, bahkan waktu mereka masih bayi dan hanya

41



42 Kehidupan Baru Saudara

dapat menjawab dengan senyuman? Bapa yang di surga
juga suka bercakap-cakap dengan anak-anakNya, menun-
jukkan kasihNya, mengajar dan menolong dalam persoalan-
persoalan mereka. Maukah saudara mendengarkan suara-
Nya?

Yang Harus Saudara Kerjakan

1.Allah
a) suka bercakap-cakap dengan anak-anak-

Nya.
b) terlalu suci untuk bercakap-cakap de-

ngan kita.
c) sekarang tidak bercakap-cakap dengan

manusia.

Jawaban: 1. a) suka bercakap-cakap dengan anak-
anakNya.

Allah Berfirman dalam Berbagai-bagai Cara

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan
dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang
kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman
akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan peran-
taraan AnakNya. Ibrani 1:1,2.

Berikut ini ada beberapa cara Allah berfirman kepada
saudara.
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• Langsung kepada hati saudara
Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi sungguh

nyata kepadamu. Mungkin Ia berkata-kata melalui angan-
angan hatimu, yakni membuat saudara merasa apa yang
harus saudara perbuat atau memperingatkan saudara untuk
tidak berbuat sesuatu. Mungkin Ia membuat suatu kebe-
naran rohani menjadi jelas kepadamu. Atau mungkin sau-
dara merasakan suatu dorongan yang kuat bahwa Allah
ingin agar saudara melakukan sesuatu. Bila saudara berdoa,
mohonlah Allah berkata-kata kepadamu dan berharap lah
untuk mendengar suaraNya di dalam hatimu.

%~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2. Cara bagaimana Allah berkata-kata langsung
kepada hatimu? (Pilihlah dua jawaban.)

a) Saudara senantiasa akan mendengar
suara yang jelas seperti suara orang lain.

b) Mungkin saudara merasa terdorong un-
tuk melakukan sesuatu.

e) Itu harus melalui suatu mimpi atau
penglihatan.

d) Mungkin suatu kebenaran rohani tiba-
tiba menjadi nyata dan jelas bagi sau-
dara.

Jawaban: 2. b) Mungkin saudara merasa terdo-
rong untuk melakukan sesuatu. d) Mungkin sua-
tu kebenaran rohani tiba-tiba menjadi nyata dan
jelas bagi saudara.
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• Melaluiberkat-berkatNya
Banyak orang Kristen mengatakan bahwa seluruh dunia

kelihatan berbeda kepada mereka sejak mereka dilahirkan
kembali. Saudara juga dapat mempunyai penghargaan yang
baru akan berkat-berkat Allah bila saudara memandang ke
sekelilingmu. Saudara dapat merasakan hadiratNya dalam
keajaiban-keajaiban alam. Ia berbicara kepada saudara
melalui musik, lukisan dan ukiran. Saudara merasa Dia
dekat dalam persekutuan yang indah dengan orang-orang
Kristen lainnya. Seribu macam berkat di sekeliling saudara
menceritakan tentang kebaikan Allah. Ia berbicara melalui
jawaban-jawaban untuk doa saudara. Mata iman melihat
senyuman Allah dan telinga rohani dapat mendengar Ia ber-

,a, "AnakKu, Aku mengasihikamu."

~ Yang Harus Saudara Kerjakan

3. Pernahkah AUahberbicara kepada saudara? .
Bilamana? .

4. Sebutkanlah beberapa berkat yang menyatakan
bahwa Allah mengasihi saudara. . .

• Melalui orang-orang Kristen lainnya
Kadang-kadang anak-anak yang lebih tua dalam suatu

keluarga berkata kepada adiknya, "Jangan, jangan! Ayah
tidak suka itu!" atau "Lihat, inilah yang Ayah inginkan."
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Allah juga berbicara kepada anak-anakNya melalui sau-
dara-saudara yang lebih tua di dalam Tuhan. Ia ingin supaya
kita sering berhimpun dengan orang-orang Kristen lainnya
supaya Ia dapat memakai mereka untuk memberi dorongan,
bimbingan dan pertolongan kepada kita.

Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di da-
lam takut akan Kristus. Efesus 5:21.

Yang Harus Saudara Kerjakan

5. Pernahkah orang-orang Kristen lainnya meno-
long saudara untuk mengerti apa yang Allah
ingin saudara perbuat? oo .

6. Pernahkah seseorang mendorong saudara untuk
menjadi seorang Kristen yang lebih baik? oo.

Siapa? .

7. Bersyukurlah kepada Allah sekarang karena Ia
berbicara melalui anak-anakNya. Mohonlah
supaya Ia berbicara melalui saudara untuk me-
nolong orang-orang lain memperoleh kesela-
matan, atau mendorong yang lain untuk mengi-
kut Tuhan.

• Melalui karunia dan pelayanan rohani

Roh Kudus telah menaruh bermacam-macam karunia
rohani dalam gereja. Ia berbicara kepada kita melalui karu-
nia-karunia itu. Ia memberikan pesan Allah untuk gereja
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kepada para pendeta, guru, pemberita Injil, dan penulis.
Ia ingin memakai setiap orang Kristen untuk menceritakan
kepada yang lain tentang Allah. Penting sekali bagi saudara
untuk menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja sesering
mungkin. Setiap kali saudara pergi, dengarkanlah apa yang
Bapa di surga ingin beritahukan kepadamu.

Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam
NamaKu, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Matius 18:20.

Yang Harus Saudara Kerjakan

8. (Pilihlah dua jawaban.) Allah kadang-kadang
berbicara kepada orang melalui

a) khotbah dari pendeta atau pemberita
Injil.

b) dukun yang dapat berhubungan de-
ngan roh halus.

c) ilmu sihir.
d) traktat-traktat dan buku-buku yang

dikarang oleh penulis-penulis Kristen.

9. Apabila saudara di gereja, apakah saudara ber-
harap agar Allah berbicara kepadamu? ..

10. Apakah Allah telah berbicara kepada saudara
melalui buku ini? .

11. Mohonlah supaya Allah berbicara kepada sau-
dara dalam setiap pelajaran.
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Jawaban: 8. a) khotbah dari pendeta atau pem-
berita Injil. d) traktat-traktat dan buku-buku
yang dikarang oleh penulis-penulis Kristen.

• Melalui nyanyian
Allah akan sering berbicara kepada saudara melalui per-

kataan sebuah nyanyian atau koor rohani. Saudara akan
heran bila mengalami betapa sering Ia mengingatkan saudara
kepada kata-kata dari suatu nyanyian, tepat pada saat sau-
dara memerlukan berita itu.

Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam
mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ber-
nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap
hati. Efesus 5: 19.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

12. Mohonlah Tuhan agar Ia menolong saudara
mempelajari dengan cepat semua nyanyian
dan koor yang dinyanyikan di gereja. Nyanyi-
kan nyanyian-nyanyian itu di rumah sedapat-
dapatnya.

13. Biasakan diri saudara untuk memikirkan apa
yang sedang saudara nyanyikan. Bernyanyi-
lah dengan sungguh-sungguh. Mohonlah per-
tolongan dari Tuhan agar saudara dapat mene-
rapkan pada kehidupan saudara perkataan
nyanyian-nyanyian itu.
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• MelaluiAlkitab

Allah berbicara kepada saudara melalui kitabNya, yaitu
Alkitab. Inilah cara yang paling tepat untuk mengetahui
pesanNya. Pendeta mungkin tidak selalu mengetahui kehen-
dak Allah bagi saudara. Saudara-saudaramu di dalam Kris-
tus mungkin memberikan nasihat yang salah kepadamu.
Mimpi dan bahkan penglihatan tidak selalu berasal dari
Allah. Itu dapat timbul dari apa yang sedang saudara pikir-
kan atau dari pikiran bawah sadar saudara. Mungkin juga
saudara merasa bahwa Allah ingin agar saudara melakukan
sesuatu, pada hal itulah keinginanmu sendiri yang mendesak
saudara untuk melakukannya. Jadi bagaimanakah saudara
dapat mengetahui suara Allah?

Bersyukurlah kepada Allah bahwa pesan Allah ditulis-
kan untuk saudara di dalam Alkitab. Saudara harus menguji
segala sesuatu dengan perkataan Allah di dalam Alkitab.
Itulah sebabnya penting sekali mempelajari Firman Allah
sebagaimana yang saudara lakukan sekarang. Melalui pela-
jaran-pelajaran dasar ini saudara akan dapat mengerti Alki-
tab dengan lebih baik. Saudara akan mengetahui cara mem-
praktekkan ajaran-ajaranNyadi dalam kehidupan ini.

Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang kea-
jaiban-keajaiban dari TauratMu. Untuk selama-lama-
nya, ya Tuhan! FirmanMu tetap teguh di surga. Fir-
manMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bila tersingkap, firman-firmanMu, memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dasar
firmanMu adalah kebenaran. Mazmur 119:18,89,105,
130,160.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

14. Cara yang paling tepat untuk mengetahui apa-
kah pesan Allah bagi saudara ialah dengan

a) mempelajari apa yang Allah katakan
di dalam Alkitab.

b) mendengarkan nasihat dari teman-te-
man saudara.

c) perasaan saudara mengenai apa yang
harus saudara perbuat.

Jawaban: 14. a) mempelajari apa yang Allah ka-
takan di dalam Alkitab.

Bagaimana Kitab Allah Ditulis

Pada zaman dahulu, Allah memilih orang-orang tertentu
untuk menulis pesanNya. Roh Kudus mengilhami mereka,
serta memberitahukan apa yang harus ditulis. Dalam jangka
waktu 1600 tahun, Allah memakai kira-kira empat puluh
orang untuk menulis pesanNya dalam enam puluh enam
kitab yang disebut Kitab Suci. Kitab-kitab ini saling ber-
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sesuaian dengan sempurna dan membentangkan tema yang
sama dalam kesatuan yang sedemikian rupa sehingga kita
mengetahui bahwa kitab-kitab ini berasal dari satu Penga-
rang saja, yaitu Allah.

Yang Harus Saudara Kerjakan

15. (Pilihlah dua jawaban.) Orang-orang yang
menulis Alkitab itu

a) adalah orang-orang yang baik.
b) dibayar oleh raja untuk menulisnya.

c) diilhami Roh Kudus.

d) membuat banyak kesalahan.

Jawaban: 15. a) adalah orang-orang yang baik.
c) diilhami Roh Kudus.

Bertahun-tahun lalu, Allah menyuruh orang-orangNya
mengambil keenam puluh enam kitab ini dan menyusunnya
menjadi satu kitab, yaitu Alkitab. Alkitab berarti kitab-
kitab dari Allah. Ketiga puluh sembilan kitab yang per-
tama ditulis sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ini disebut
Perjanjian Lama. Bagian kedua dari Alkitab disebut Per-
janjian Baru. Di dalamnya terdapat dua puluh tujuh kitab
yang ditulis setelah Yesus datang dan mengadakan perjan-
jian baru di antara Allah dan manusia. Kitab-kitab ini mem-
berikan kepada kita syarat-syarat perjanjian ini.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

16. Alkitab terdiri dari dua bagian utama yang
disebut

a) Perjanjian Lama dan Kitab Wahyu.

b) Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
e) Kitab Taurat dan Kitab Nabi-nabi.

17. Berapa buah kitab terdapat dalam Alkitab?

a) 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan
27 kitab dalam Perjanjian Baru.

b) 29 kitab dalam Perjanjian Lama dan
37 kitab dalam Perjanjian Baru.

Jawaban: 16. b) Perjanjian Lama dan Perjan-
jian Baru. 17. a) 39 kitab dalam Perjanjian
Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru.

Perjanjian Lama mula pertama ditulis dalam bahasa
Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Allah
telah memberikan KitabNya kepada sekalian umat manusia
dan menginginkan agar setiap orang membacanya, karena
itu Ia telah menolong anak-anakNya menterjemahkannya
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ke dalam banyak bahasa. Kini ada bagian-bagian Alkitab
dalam lebih dari pada 1300 bahasa.

Dalam beberapa bahasa ada pelbagai terjemahan Alki-
tab. Beberapa di antaranya adalah terjemahan Protestan
dan lainnya terjemahan Katolik, tetapi pada dasarnya se-
muanya membicarakan hal yang sama.

Yang Harus Saudara Kerjakan

18. Mula pertama, Alkitab ditulis dalam
a) bahasa Ibrani dan Latin.
b) bahasa Spanyol dan Yunani.
c) bahasa Perancis dan Inggris.
d) bahasa Ibrani dan Yunani.

19. Alkitab adalah
a) untuk sekalian orang.
b) hanya untuk orang-orang yang berpen-

didikan baik.
c) untuk para pendeta dan sekali-kali

bukan untuk orang lain.

Jawaban: 18. d) bahasa Ibrani dan Yunani.
19. a) untuk sekalian orang.

Petunjuk-petunjuk Nas Alkitab

Setiap buku di Alkitab dibagi atas sejumlah fasal. Fasal-
fasal ini diberi nomor dan dibagi atas bagian-bagian kecil
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yang disebut ayat-ayat. Ayat-ayat ini diberi nomor supaya
kita dapat mengetahui dengan tepat di mana mendapatkan
ayat yang kita cari di dalam Alkitab. Jikalau saudara
ingin mencatat tempatnya suatu ayat atau nas di Alki-
tab, maka pertama-tama saudara menulis nama kitab,
berikutnya nomor fasal, kemudian saudara membubuh
tanda titik dua (:) dan akhirnya nomor ayat. Yohanes
3:16 menunjuk kepada Kitab Yohanes fasal 3, ayat 16.

Bila menunjuk dua ayat atau beberapa ayat yang tidak
berurutan, bubuhlah tanda koma di antara nomor-nomor
ayat itu. Yohanes 3:16,17,20 berarti Yohanes, Fasal 3,
ayat 16,17 dan 20. Inilah sebuah petunjuk nas Alkitab.

Sebuah garis penghubung (-) di antara dua ayat berarti
bahwa semua ayat yang terdapat di antaranya tercakup
juga. Yohanes 3:16-22 berarti Yohanes, fasal 3, ayat 16
sampai dengan 22.

Bila tidak ada lebih dari dua ayat berurutan, bubuhlah
tanda koma di antara ayat-ayat itu. Yohanes 3:16,22,23,
berarti Yohanes, fasal3, ayat 16, 22 dan 23.

Bila saudara menunjuk kepada ayat-ayat dalam fasal-
fasal yang berlainan, pakailah tanda titik koma (;) untuk
memisahkannya. Yohanes 3:16; 6:24 berarti Yohanes,
fasal3, ayat 16; dan Yohanes, fasal6, ayat 24.

Bagaimana Saudara Dapat Mendengar Suara Allah

Sebelum mendengarkan suatu stasiun pemancar di
pesawat radio, saudara harus menyetel jarum gelombang
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untuk menangkap siarannya. Bagaimanakah saudara dapat
menyetel rohmu untuk menangkap suara Allah? Yang
berikut ada beberapa cara untuk melakukannya.

• Bacalah Alkitab setiap hari.

• Pikirkan baik-baik tentang apa yang telah saudara baca
dalam Alkitab. Renungkanlah Firman itu.

• Biasakanlah untuk berulang-ulang membaca dan meng-
hafalkan ayat-ayat Alkitab yang paling saudara sukai.

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang ber-
manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan ke-
salahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demi-
kian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperleng-
kapi untuk setiap perbuatan baik. II Timotius 3:
16,17.

Jikalau saudara baru mulai membaca Alkitab untuk
pertama kalinya, mulailah dengan Perjanjian Baru. Allah
akan berbicara dengan terang sekali kepada saudara me-
lalui kehidupan Yesus dan ajaran-ajaranNya. Saudara
akan belajar lebih banyak tentang perjanjian baru yang
telah dibuat Tuhan dengan kita, sebelum mempelajari
Perjanjian Lama.

Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan
dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek mo-
yang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pa-
da zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaraan AnakNya. Ibrani 1: 1,2.
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• Pergilah ke gereja secara teratur dengan berharap untuk
mendengar dari Allah.

• Berdoalah setiap hari. Mohonlah agar Allah berbicara
kepada saudara. Pada waktu berdoa saudara mungkin mau
menutup mata untuk "menyingkirkan" pikiran tentang hal-
hal yang ada di sekitar saudara. Jangan mempergunakan
seluruh waktu itu untuk berbicara kepada Allah. Tung-
gulah dengan tenang agar Dia berbicara kepada hati sau-
dara.

• Nyanyikan nyanyian-nyanyian rohani dan pikirkan
kata-katanya.

• Berusahalah menemukan kebajikan, kuasa dan kasih
Allah di sekeliling saudara.

• Kalau dapat, bacalah buku-buku Kristen dan dengar-
kan siaran-siaran Injili.

• Bercakap-cakaplah dengan orang-orang Kristen lain-
nya tentang Allah dan FirmanNya.

• Lakukan pesan Allah. Ingatlah, agar supaya Dia da-
pat memimpin saudara, saudara harus bersedia mengi-
kut .

• Kerjakanlah dengan setia pelajaran-pelajaran dalam
buku ini, dan dalam pelajaran-pelajaran lain dari Alki-
tab, dan mohonlah supaya Allah berbicara kepada sau-
dara dengan perantaraan pelajaran-pelajaran itu.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

20. Periksalah kembali hal-hal yang dapat saudara
lakukan untuk mendengarkan suara Allah.
Tandailah setiap hal yang telah saudara laku-
kan. Berdoalah untuk setiap hal yang belum
pernah saudara lakukan, atau yang saudara
tidak lakukan dengan teratur. Garisbawahilah
setiap hal yang hendak saudara lakukan.

21. Sekarang isilah pelajaran 3 dari "Catatan
Siswa",




