Bagaimana
Menemukan
Apa yang
Saudara
Inginkan
Dalam Alkitab
Tak seorang pun dapat menemukan apa yang diperlukannya dalam dapur nenek. Tepung disimpan dalam kaleng
yang bertuliskan "gula" dan teh dalam kotak yang bertuliskan "garam". Sebenarnya hal itu tidak menjadi soal karena
hanya nenek sajalah yang bekerja dalam dapurnya yang
kecil itu.
Tetapi di rumah seberang itu lain halnya. Semuanya diberi etiket yang semestinya, karena bukan ibu saja yang
bekerja dalam dapur itu.
Suaminya suka menyiapkan
sarapannya sendiri dan putrinya sering kali mengganti ibunya menyiapkan makan malam. Harus ada rencana yang
praktis pada waktu makan.
Demikian juga Alkitab harus direncanakan demikian rupa
sehingga kita dapat menemukan apa yang kita perlukan.
Para penerbit Alkitab mengetahui hal ini. Bagaimanapun
juga terjemahannya, mereka tetap berpegang pada pembagian fasal dan ayat-ayatnya, sehingga kita tidak perlu "tersesat" ketika mencari apa yang kita inginkan.
Juga ada buku-buku yang merupakan indeks untuk menolong kita menemukan ayat-ayat Alkitab tertentu.
Dalam
pelajaran ini kita akan belajar bagaimana menyebut dan
menuliskan penunjuk nas Alkitab dan bagaimana memakai
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buku-buku bantuan dasar yang membimbing kita kepada
pokok dan ayat-ayat yang ingin kita temukan.
Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Penunjuk Nas Alkitab
Penunjuk Nas untuk Penelaahan
Konkordans
Pelajaran ini akan menolong saudara untuk ...

o Menuliskan,

menyebut, atau menemukan penunjuk nas

Alkitab.

o Menguraikan

bagaimana memakai penunjuk-penunjuk nas
di bawah satu perikop dan sebuah konkordans.
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PENUNJUK

NAS ALKITAB

Menyebut dan Menuliskannya
Tujuan 1. Mengucapkan dan menuliskan penunjuk nas Alki-

tab yang mana saja dengan betul.
Untuk menolong penelaahan dan pembacaan kita, maka
tiap-tiap buku Alkitab dibagi atas fasal-fasal. Setiap fasal itu
juga dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang diberi nomor pada sisi kiri atau kanannya. Bagian kecil-kecil
ini disebut ayat atau nas Kitab Suci. Kalau kita menunjuk
suatu ayat Alkitab, mula-mula kita sebutkan nama bukunya,
kemudian nomor fasal, baru kemudian nomor ayatnya.
Semua ini dapat disebut sebagai penunjuk nas Alkitab.
Marilah kita melihat Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab. Jika versi Alkitab yang saudara pergunakan mempunyai kata pengantar, jangan dibaca, tetapi carilah angka
besar 1 yang menunjukkan permulaan fasal pertama. Ayat
pertama dari fasal, ditandai dengan nomor satu kecil, dimulai dengan, "Pada mulanya ... " Untuk menunjuk ayat itu
kita sebutkan, "Kejadian satu, satu." Saudara akan melihat
bahwa angka-angka kecil yang menandai ayat dilanjutkan
sepanjang fasal itu.
Sekarang carilah angka 2 besar. Itulah permulaan fasal
dua. Ayat pertamanya dimulai dengan, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi . . ." Untuk menunjuk ayat tersebut kita akan mengatakan, "Kejadian dua, satu." Fasal
dua mempunyai dua puluh lima ayat.
Sekarang bukalah terus sampai ke fasal lima, satu. Ayat
itu dimulai dengan, "Inilah daftar keturunan .... " Ketika
kita memberi penunjuk nas Alkitab, kita tidak usah mengu-
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Apa yang Saudara Inginkan
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capkan kata {asal dan ayat - hanya angka-angka yang berkaitan dengannya.
Bagaimana menyebutkan Kejadian 5:1-5? Mungkin saudara telah menyebutkan dengan betul, "Kejadian lima, satu
sampai lima." Tanda pisah (-) membagi ayat dengan ayat
dan fasal dengan fasal yang berurutan .. Jika kita menunjuk
beberapa ayat dari fasal yang sama, tetapi ayatnya tidak
berurutan, kita menuliskannya sebagai berikut: Yosua
1:5,8,10. Kita menyebutnya, "Yosua satu, lima, delapan
dan sepuluh.
Jika nas-nas itu terdapat dalam berbagai fasal dalam buku
itu, kita memisahkan penunjuk fasal dengan titik koma.
Matius 1:21; 2:1·6 menunjuk pada fasaI satu, ayat dua puluh satu, dan fasal dua ayat satu sampai enam.
Beberapa buku seperti I Raja-raja dan II Raja-raja mempunyai nama yang sama dan yang satu menyusul yang lainnya. Yohanes menulis tiga surat yang juga memakai namanya: I Yohanes, II Yohanes dan IIIYohanes. Sebuah penunjuk dari salah satu surat itu (Satu Yohanes, fasal satu,
ayat sembilan) dapat dituliskan sebagai I Yohanes 1:9.
Saya yakin tanda-tanda ini relatif mudah untuk saudara
pelajari. Saudara juga akan mengalami bahwa penunjukpenunjuk itu sangat berguna dalam pelajaran lebih lanjut.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

1

Selesaikanlah keterangan yang tidak ada dalam tabel
berikut ini. Tulislah dalam setiap kotak yang kosong.

Penunjuk Nas

Bagaimana disebut

a Yohanes 3:16

b

Roma enam, dua puluh tiga

c I Yohanes 1:8-10

d

Roma dua belas, empat belas,
enam belas, dan delapan belas.

e

Matius satu, satu; dan lima, satu
sampai tiga.

Bagaimana Menemukan
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Matius 1:1-4 menunjuk empat ayat pertama dalam
Matius. Berapa banyak ayat terdapat dalam tiap-tiap
penunjuk nas berikut ini?
a Kejadian 8:18-22 mempunyai

.

b Kejadian 8:18,22 mempunyai

.

Carilah Matius 1:21; 2:1; 3:13, 16. Ayat-ayat itu mengenai apa?
a Yesus, orang majus, Yohanes Pembaptis, dan para
murid.
b Yesus, orang majus, Yohanes Pembaptis, dan Roh
Kudus.
c Yesus, Yusuf, dan para gembala.

Menemukan Penunjuk Nas
Tujuan 2. Menemukan

sembarang penunjuk

nas Alkitab.

Pada suatu hari setelah persekutuan doa dan pemahaman
Alkitab, seorang yang baru percaya mengatakan kepada saya,
"Tentunya saudara pintar sekali, karena saudara dapat menemukan ayat Alkitab apa saja dengan cepat." Menemukan
ayat Alkitab dengan cepat bukan berarti bahwa seseorang
lebih pandai. Itu hanya berarti bahwa seseorang telah mempelajari apa yang sedang saudara pelajari dalam pelajaran ini.
Pada bagian depan Alkitab saudara terdapat halaman
yang mencantumkan
tiap-tiap kitab dalam Alkitab dan
nomor halaman di mana kitab itu dimulai. Pada mulanya
saudara akan memerlukan indeks ini, jika ingin menemukan
sebuah bagian Kitab Suci yang tertentu.
Akan tetapi, cara yang terbaik untuk menemukan nas-nas
Alkitab ialah menghafal buku-buku Alkitab itu menurut
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urutannya yang semestinya. Anak-anak dapat mempelajarinya dengan cepat, demikian juga orang dewasa. Saudara
dapat mempelajari lima atau enam nama setiap harinya dengan mengulangnya beberapa kali, menuliskannya pada
sebuah kartu yang bisa saudara bawa, dan tak lama kemudian saudara sudah dapat menghafalnya.
Saudara akan
senang dapat membuka Alkitab ke bagian apa saja tanpa
banyak usaha.

,~==============

~\
4

Yang Harus Saudara Kerjakan

Carilah setiap penunjuk nas di sebelah kiri, dan cocokkan dengan ayat yang tepat di sebelah kanan.
O.O.a
.00.

•

0

Filipi 4:19

b I Yohanes 1:8
o' c Yosua 1:9

o.. od Mazmur 23:1

1) "Bukankah telah Ku-perintahkan kepadamu: kuatkan
dan teguhkanlah hatimu?"
2) "Jika kita berkata, bahwa
kita tidak berdosa, maka
kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak
ada di dalam kita."
3) "Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku."
4) "Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus
Yesus."

Bagaimana Menemukan Apa yang Saudara Inginkan
PENUNJUK
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NAS UNTUK PENELAAHAN

Tujuan 3. Mengetahui pemakaian penunjuk nas untuk pene-

laahan.
Ada
tengah,
setelah
saudara

Alkitab yang mempunyai penunjuk nas di tengahdi tepi atau di bagian bawah setiap halaman - atau
setiap ayat. Ini adalah penunjuk nas yang menolong
menemukan ayat-ayat lain yang berkaitan.

Dalam Alkitab Inggris terdapat suatu huruf kecil di samping kata-kata tertentu dalam suatu ayat Alkitab. Huruf ini
menunjukkan bahwa saudara harus mencari huruf yang sama
di bagian penunjuk-penunjuk
nas. Di samping huruf itu saudara akan menemukan suatu penunjuk mis Kitab Suci yang
akan menuntun saudara kepada ayat yang berkaitan. Jika
saudara mempunyai Alkitab yang khusus untuk penelaahan,
saudara dapat menggunakan sistem ini untuk penelaahan yang
menarik mengenai pokok-pokok yang sedang saudara baca.
Penunjuk nas dan ulasan lain dalam Alkitab saudara sangat
berguna, tetapi semua itu tidak diilhamkan oleh Tuhan. Halhal itu diberikan oleh para guru dan ahli Alkitab untuk menolong kita memakai dan mengerti Alkitab dengan lebih mudah.

Yang Harus Saudara Kerjakan
Pilihlah anak kalimat yang paling tepat sebagai pelengkap
untuk kalimat-kalimat berikut ini.

5

Huruf kecil-kecil di samping kata-kata tertentu
Alkitab menunjuk kepada
a) pembagian fasal khusus.
b) abjad yang berbeda.
c) penunjuk nas untuk penelaahan.

dalam
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Penunjuk' nas di tepi, di tengah-tengah, atau di bawah
halaman menolong saudara menemukan
a) ayat-ayat Alkitab mengenai pokok yang sama.
b) buku-buku lain untuk dibaca mengenai pokok itu.

KONKORDANSI
Tujuan 4. Mengetahui cara-cara
konkordansi.

untuk

mempergunakan

Sebuah konkordansi adalah indeks secara abjad mengenai
kata-kata utama dalam Alkitab.
Indeks ini memberikan
penunjuk nas dalam Alkitab di mana kata khusus itu dipakai. Kini telah diterbitkan sebuah konkordansi Alkitab dalam bahasa Indonesia untuk Alkitab terjemahan baru. Harapan kami ialah bahwa saran-saran untuk mempergunakan
konkordansi akan bermanfaat juga bagi saudara.
Dalam beberapa hal mungkin saudara ingin mempergunakan sebuah konkordansi. Misalnya, saudara ingin membaca
beberapa ayat yang mengandung kata-kata kasih. Carilah
kata itu dalam konkordansi saudara. Penunjuk nasnya tercatat di sana, bersama-sama dengan beberapa kata dari setiap
ayat Alkitab yang memakai kata kasih.
Sebuah konkordansi dapat juga memberi bantuan, apabila saudara ingin mengetahui di mana dalam Alkitab saudara dapat menemukan sebuah ayat tertentu. Mungkin saudara mengetahui isi ayat itu seluruhnya, atau sebagian saja,
tetapi saudara tidak mengetahui penunjuk nasnya. Pilihlah
sebuah kata kunci dari antara kata-kata yang saudara ingat
dari ayat tersebut, dan carilah kata itu. Mungkin di antara
semua penunjuk nas yang tercatat itu saudara akan menemukan satu yang mengandung sebuah ungkapan dari ayat
yang saudara cari itu.
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Misalnya, saudara ingin menemukan sebuah ayat Alkitab
yang berbunyi begini, "akar segala kejahatan ialah cinta
uang."
Mungkin kata-kata yang saudara ingat hanyalah
"akar kejahatan ialah uang".
Perhatikan bahwa ada tiga
kata kunci yang dapat saudara cari: akar, kejahatan, dan
uang.
Kata kuncinya biasanya dituliskan dalam konkordansi dengan memakai huruf pertamanya saja atau diganti
dengan tanda garis (-).
Jika saudara mencari kata uang,
mungkin saudara akan menemukan sesuatu seperti berikut
ini:
Mat. 25:18. menggali lobang .. menyembunyikanMark. 12:41. bagaimana org .. memasukkan - ke dlm
1 Tim. 6:10. akar segala kejahatan ialah cinta Jika saudara tidak menemukan dalam konkordansi penunjuk nas Alkitab yang saudara perlukan itu dengan mencari di bawah kata uang, teruskan dengan mencari di bawah
kata kunci lainnya.
.
Ayat yang baru saja disebut (I Timotius 6:10) sering kali
dikutip dengan salah. Maka manfaat tambahan memakai
sebuah konkordansi ialah menemukan kesalahan-kesalahan
seperti itu.
Apakah Alkitab saudara mempunyai penunjuk-penunjuk
nas dan sebuah konkordansi? Ini bantuan yang penting bagi
para guru agama, pendeta, dan orang lain yang ingin bekerja
bagi Allah. Mungkin saudara tidak berniat untuk menjadi
pendeta atau guru-agama, tetapi saudara dapat mempelajari
banyak hal baru, jika saudara memakai penunjuk-penunjuk
nas itu dan konkordansi. Dengan bantuan ini saudara dapat
lebih mengenal Firman Allah; saudara akan belajar lebih
banyak mengenai hubungan saudara dengan Allah dan orang
lain.

•••
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7

Yang mana dari kedua pernyataan

di bawah ini yang

BENAR?
a Sebuah konkordansi adalah indeks' dari kata-kata
penting di Alkitab.
b Sebuah konkordansi hanya untuk para pendeta dan
guru agama.
c Jika saudara hanya bisa mengingat satu atau dua
kata saja dari sebuah ayat yang ingin saudara cari,
mungkin saudara dapat menemukannya.
d Sebuah konkordansi dan penunjuk nas Alkitab sama
saja.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a Yohanes tiga, enam belas.
b
c
d
e

5

Roma 6:23.
Satu Yohanes satu, delapan sampai sepuluh.
Roma 12:14,16,18.
Matius 1:1; 5:1-3.

c) penunjuk

nas untuk penelaahan.

2 a lima.
b dua.
6 a) Ayat-ayat Alkitab mengenai pokok yang sama.
3 b Yesus, orang
Kudus.

majus, Yohanes

Pembaptis,

dan Roh

7 a Benar.
c Benar.
4 a
b
c
d

4)
2)
1)
3)

"Allahku akan memenuhi segala keperluanmu ... "
"Jika kita berkata, .... "
"Bukankah telah Ku-perintahkan kepadamu ... "
"Tuhan adalah gembalaku ... "

