
Persiapan untuk
Penelaahan

Alkitab
Sekarang setelah kita membicarakan alasan-alasan untuk

penelaahan Alkitab dan dengan singkat menguraikan tentang
Alkitab, kita perlu membicarakan bagaimana menelaah Alki-
tab. Dalam pelajaran ini kami akan membicarakan hal-hal
yang akan menyiapkan saudara untuk belajar. Kemudian,
dalam empat pelajaran berikutnya kami akan mengemuka ..
kan beberapa cara untuk mengatur penelaahan saudara.

Mungkin saudara berpikir bahwa mempelajari Alkitab
adalah suatu tugas yang mustahil. Begitu banyak bahan
yang harus dipelajari dan ada bagian-bagian yang sukar
dimengerti. Tetapi sama seperti dengan tugas berat lainnya I

jika saudara tahu bagaimana melakukannya dan membagi..
nya dalam bagian-bagian yang lebih kecil, saudara sudah
mengerjakan banyak.

Sebenamya, lebih dari 20 orang telah menyumbangkan
tenaga dan pikiran mereka untuk menyiapkan buku ini,
yaitu Cara Mempelajari Alkitab, dengan memakai proses
yang terdiri dari 35 tahap. Banyak tahap baru diselesaikan
setelah bekerja beberapa minggu lamanya dan ada beberapa
yang harus diulangi. Buku ini hanyalah sebuah dari serang-
kaian buku yang telah dan sedang dituliskan untuk meno-
long saudara mengenal Allah dan mengetahui kehendak-Nya
bagi kehidupan saudara. Beberapa tahun lalu seluruh tugas
ini kelihatannya mustahil. Namun pekerjaan itu kini sedang
dilaksanakan, karena kami mempunyai suatu rencana kerja.
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MEMPELAJARI
ALKITAB
KELIHATAN
MUSTAHIL

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Peralatan Dasar untuk Belajar
Peraturan Dasar untuk Penafsiran
Doa Memohon Bimbingan

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menyebut peralatan dasar bagi penelaahan Alkitab.
• Menyebut peraturan dasar tentang cara menafsirkan mak-

sud penulis yang sebenarnya.

• Mengatakan mengapa saudara memerlukan Roh Kudus
mengajarkan saudara sementara saudara belajar.
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PERALATAN DASAR UNTUK BELAJAR

Tujuan 1. Menunjukkan pengertian tentang pemakaian tiger
alat dasar untuk penelaahan Alkitab.

Cara terbaik untuk bertumbuh secararohani ialah mempe-
lajari Alkitab. Saudara tidak dapat bersandar pada pelajaran
atau ajaran orang lain. Mempelajari Firman Allah adalah tugas
perorangan. Mungkin itulah tugas yang paling pribadi yang
pernah saudara lakukan. Tugas ini akan mempengaruhi selu-
ruh keadaan saudara - watak dan tingkah laku saudara.

Biasanya, saudara mempengaruhi orang-orang di sekitar
saudara. Karenanya, apa yang saudara pelajari dalam pene-
laahan pribadi ini haruslah saudara bagi-bagikan kepada
orang lain. Sementara saudara belajar dan bertumbuh dalam
pengetahuan akan Allah, saudara hendaknya mengajar dt
sekolah Minggu, membagikan penemuan saudara dalam
kelompok penelaahan Alkitab, dan memberitakan Kristus
kepada teman dan tetangga saudara.

MEMILIKI SEBUAH ALKITAB

Peralatan yang saudara perlukan untuk penelaahan Alki-
tab tidak banyak. Tentu saja, saudara memerlukan sebuah
Alkitab. (Sangat menolong bila saudara mempunyai bebe·
rapa terjemahan Alkitab supaya saudara dapat membanding.
kan susunan kata dari ayat-ayat yang sukar dimengerti. I
Alkitab menyatakan semua wahyu Allah kepada manusia.
Alkitab menceritakan apa yang perlu saudara ketahui ten-
tang hidup baru dalam Kristus dan hidup kekal di surga.
Jadi, Alkitab sendiri adalah penafsir yang terbaik mengenal
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kebenarannya. Makin banyak saudara membacanya makin
banyak saudara mengerti maksudnya.

Mata dan pikiran saudara adalah alat kedua untuk belajar.
Bila saudara mempergunakan mata itu, saudara dapat meng-
alami banyak hal yang tak dapat dialami oleh seorang buta.
Namun demikian, begitu banyak orang yang dapat melihat
itu bersifat lalai dan tidak benar-benar "melihat" atau meng-
alami segala sesuatu yang dapat mereka alami dengan mem-
pergunakan indra penglihatannya dan kemampuannya
untuk berpikir.

MEMBACA DAN MERENUNGKAN

Penglihatan jasmani berhubungan erat dengan penglihatan
rohani. Dengan demikian kita memperoleh pengetahuan atau
pengertian akan kebenaran Allahyang tersembunyi. Sebenar-
nya, ayat Kitab Suci memakai kata "melihat" dengan arti
"mengetahui kebenaran rohani." Menurut II Korintus 4:4,
orang-orang yang tidak percaya Injil Kristus telah dibutakan
oleh Iblis, sehingga mereka tidak dapat melihat terang yang
datang dari Firman Allah. (Lihatlah juga Matius 13:14.16.)
Yesaya 44:18 mengatakan bahwa orang yang menolak Allah
itu, ''matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat meli-
hat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat mema-
hami" kebenaran. Pada pihak lain, orang yang suci hatinya,
orang yang mengasihi Allah, akan "melihat Allah" seperti
yang dikatakan Matius 5:8. Namun, banyak orang Kristen
yang bersalah karena tidak mempelajari Firman Allah seba-
gaimana mestinya. Mereka tidak "melihat" atau mengalami
banyak kebenaran yang sebenarnya dapat mereka alami.
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Saudara dapat memulai dengan mempunyai pikiran Kris-
tus (I Korintus 2:16), jika saudara memperkenankan Roh
Kudus menjelaskan Firman itu kepada saudara. Tujuan
penelaahan saudara adalah mendapatkan penglihatan rohani.
Saudara ingin mengetahui kebenaran Allah dan menerapkan-
nya dalam keputusan dan perbuatan sehari-hari (I Korintus
2:13-16). Melalui penelaahan yang saksama saudara akan
mengetahui ajaran Alkitab tentang kehidupan baru saudara.
Saudara akan mempunyai persiapan yang lebih baik untuk
mengenali dan menolak ajaran sesat. Rasul Paulus memperi-
ngatkan jemaat-jemaat yang baru dan kawannya, Timotius"
untuk waspada terhadap guru-guru sesat. Mereka akan beru-
saha menjauhkan orang Kristen dari kebenaran dengan mem-
buat mereka mematuhi peraturan yang tidak sesuai dengan
Alkitab. (Lihatlah Efesus 4:14.)

MENULIS

Alat yang ketiga adalah sebuah pena untuk membuat ca-
tatan sementara saudara membaca Alkitab. Menuliskan SE'-

suatu menolong saudara untuk mengingatnya, karena sauda-
ra "melihatnya" dari segi yang lain. Ketika saudara menulis-
kan kata-kata yang diulang atau hal-hal khusus yang disebut-
kan, saudara benar-benar akan "melihat" lebih banyak hal
yang dituliskan penulis itu. Catatlah ayat-ayat lain yang tE'-
lah disebut supaya saudara dapat membaca dan memban-
dingkannya. Tuliskan juga setiap pertanyaan yang terlintas
dalam pikiran saudara sementara saudara membaca, atau
pikiran apa pun yang terpikir oleh saudara. Kemudian h8.11
ketika saudara membaca kembali catatan itu, saudara akan
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mulai mengerti Alkitab dengan lebih baik dan dapat menja-
wab beberapa pertanyaan saudara.

Sebenarnya, hanya ketiga alat ini, yaitu Alkitab, mata
rohani dan jasmani, serta sebatang pena, yang saudara perlu-
kan untuk mempelajari Alkitab. Namun, masih ada peralat-
an lain yang berguna untuk penelaahan Alkitab. Saudara
mungkin dapat menggunakan sebuah konkordansi Alkitab
yang mencantumkan semua kata di Alkitab dan penunjuk
ayatnya dalam susunan menurut abjad. Jika misalnya sau-
dara ingin membaca beberapa ayat mengenai "iman", de-
ngan mudah saudara dapat menemukannya dengan melihat
kata "iman" dalam konkordansi itu.

Kamus Alkitab adalah alat yang memberikan definisi kata-
kata sukar dan keterangan tentang masa, tempat, kebuda-
yaan dan orang pada zaman Alkitab. Suatu alat lain ialah
buku-buku tafsiran. Buku-buku itu dituliskan oleh berbagai
ahli Alkitab yang membagikan pengertian mereka tentang
Kitab Suci yang didasarkan pada penelitian yang lama dan
tekun.

Roh Kudus akan
membimbing
saudara kedalam
semua kebenaran
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Jangan merasa cemas, jika peralatan tambahan ini tidak
ada pada saudara. Roh Kudus akan menyatakan arti Firman
itu kepada saudara, meskipun saudara tidak mempunyai alat
bantuan untuk penelaahan. Mintalah bimbingan ilahi semen-
tara saudara mempraktekkan cara-cara belajar yang telah
saudara pelajari dalam kursus ini .

•••
Yang Harus Saudara Kerjakan

1Saudara dapat mengandalkan Alkitab saja ketika bela-
jar tentang wahyu Allah kepada manusia, karena
a) buku-buku agama lainnya yang terkenal menjiplak

kebenaran Alkitab.
b) tidak ada buku lain yang membicarakan wahyu Allah

kepada manusia.
c) Alkitab menyatakan semua wahyu Allah kepada ma-

nusia.

2 Peralatan yang paling penting untuk penelaahan Alki-
tab adalah
a) buku-buku tafsiran oleh penulis terkenal.
b) sebuah alkitab, mata saudara, dan sebatang pena.
c) buku-buku mengenai wahyu-wahyu baru.

3 Hubungan antara penglihatan rohani dengan penglihat-
an mata dikemukakan oleh istilah
a) melihat kebenaran.
b) keadaan kebenaran.
c) terang untuk melihat.
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4 Tujuan utama untuk menuliskan catatan sementara
saudara belajar ialah agar
a) mempunyai catatan tentang apa yang telah saudara

pelajari.
b) tak perlu mengingat apa yang telah saudara baca.
c) melihat apa yang telah saudara pelajari dari segi lain.

Cocokkan jawaban saudara.

PERATURAN DASAR UNTUK PENAFSIRAN

Tujuan 2. Menunjukkan pengertian tentang ketiga peratur-
an dasar untuk penafsiran.

Saudara mungkin bertanya-tanya bagaimana memulai pe-
nelaahan Alkitab itu. Dengan buku mana saudara akan memu-
lainya? Berapa ayat yang harus saudara pelajari setiap hari ?

Sebaiknya saudara mulai dengan buku yang singkat (se-
perti Surat Kolose yang akan kita pelajari dalam pelajaran 5)
dan mempelajari 20-25 ayat sehari. Saudara mungkin dapat
membaca lebih banyak dari jumlah itu, tetapi penelaahan sau-
dara akan memakan waktu lebih lama. Saudara hendaknya
mempelajari suatu bagian yang pendek setiap hari agar men-
dapatkan manfaat yang terbanyak dari pelajaran saudara.

Sebagaimana saudara mungkin bertanya-tanya tentang ca-
ra-cara belajar, saudara mungkin juga mempunyai pertanyaan
tentang arti bagian-bagian tertentu dalam Kitab Suci. Bagai-
manakah saudara dapat menafsirkan atau menerangkan arti-
nya? Satu peraturan penafsiran adalah: Ajukan pe1'tlIDyaan
tentang setiap bagian Kitab Suci. Siapa penulisnya? Apakah
tujuan utamanya? Kepada siapa tulisannya ditujukan? Siapa
atau apa yang dibicarakan dalam ayat-ayat itu? Bagaimana
sesuatu dilaksanakan? Kapan terjadinya? Di mana terjadi-
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nya? Apa arti ayat-ayat ini? Apakah maksudnya mengata-
kan hal ini? Kebenaran apa yang dianjurkannya?

Kita akan memakai Roma 8:26, 27 sebagai contoh ayat
yang akan ditafsirkan.

Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan
kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus
berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada
Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui mak-
sud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak
Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.

Kita tidak dapat menjawab ketiga pertanyaan yang mula-
mula, tetapi kita dapat meneliti apa yang dibicarakan dalam
ayat-ayat itu. Yaitu mengenai doa, doa Roh Kudus demi
kepentingan kita. Cara Roh berdoa adalah dengan "keluhan-
keluhan". Keluhan-keluhan itu keluar dari lubuk hati kita,
dalam "hati nurani" tempat tinggal Roh Kudus. (Lihatlah
Yohanes 14:15-17.) Roh Kudus berdoa ketika kita tidak
tahu bagaimana kita harus berdoa. Roh itu berdoa atas na-
ma umat Allah, di mana pun mereka berada. Ayat-ayat ini
berarti bahwa kita mempunyai Penolong yang sangat besar.
Ia tidak saja memohon kepada Allah karena kita, tetapi Ia
juga memohon hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah.
Kita belum dapat mengerti bagaimana ayat-ayat itu berguna
bagi tujuan pokok penulis, tetapi ayat-ayat itu betul-betul
berguna untuk memberi dorongan dalam iman. Satu hal
yang dikemukakan ayat-ayat itu ialah apabila kita benar-
benar berusaha untuk melakukan kehendak Allah, maka
Roh Kudus akan membaharui pikiran kita. Lalu kita akan
berdoa sesuai dengan kehendak Allah.•••
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KONTEKS MENOLONG
MEMPERJELAS ARTI

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita
harus membaca ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat yang
dipelajari. Ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat-ayat itu di-
sebut konteks. Dengan membaca ayat-ayat 1-25, kita meli-
hat penulis sedang membicarakan kehidupan baru kitadalam
Roh (ayat 5, 9) sebagai anak-anak Allah (ayat 14, 17) yang
mempunyai pengharapan akan kemuliaan mendatang (ayat
18). Konteks ini menolong kita untuk lebih mengerti
mengapa kita memiliki kuasa Roh Kudus dalam doa. Itu
terjadi karena kedudukan kita di dalam Kristus.

Dengan membaca Roma pasal 1 kita tahu bahwa Paulus,
seorang rasul (ayat 1), menulis surat ini kepada gereja di
Roma (ayat 7). Setelah memberi salam, ia menyatakan tu-
juan utamanya dalam ayat 16 dan 17, yaitu Injil Yesus
Kristus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dengan
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iman dan bukan dengan suatu hal lain. Sekarang kita meli-
hat bagaimana penegasan kemenangan kita melalui Roh Ku-
dus dalam ayat 26 dan 27 mendukung tujuan utama Pau-
lus , Ia mengajarkan bahwa iman mendatangkan keselamat-
an dan kemuliaan mendatang di surga.

Peraturan kedua untuk penafsiran: Menerangkan arti ayat
Kitab Suci dalam hubungannya dengan konteksnya. Ajaran
sesat dapat timbul karena mengeluarkan sebuah ayat atau
sebagian ayat dari konteksnya. Kadang-kadang ada orang
yang menuntut janji Allah serta mengabaikan syarat-syarat
yang menyertainya. (Lihatlah syarat yang ada di Matius
6:33.) Yang lain lagi mungkin memakai sebuah ayat untuk
mendukung kepercayaannya sendiri tanpa memperhatikan
maksud ayat itu yang berdasarkan konteksnya. Misalnya,
seorang pria yang ingin menceraikan isterinya bisa menun-
juk pada I Korintus 7:1 untuk menyokong keinginannya
itu. Akan tetapi ayat ini saja tidak cukup untuk menyo-
kong argumentasinya. Sebenarnya, ketika kita membaca
seluruh pasal 7 ini, Efesus pasal 5 dan I Timotius 4:1-4, kita
melihat bahwa perceraian tidak berkenan kepada Allah.

Apabila satu bagian Alkitab memberikan ajaran yang
terbatas atau yang nampaknya bertentangan, kita perlu
mempelajari bagian-bagian lain yang memberi ajaran yang
berhubungan dengan masalah itu. Peraturan ketiga untuk
penafsiran ini menyediakan ajaran yang lebih lengkap dan
seimbang mengenai kebenaran. Pasal-pasal dalam Alkitab
Indonesia (TB) terbagi atas beberapa bagian yang disebut
perikop. Pada akhir kebanyakan perikop itu terdapat
penunjuk ayat-ayat yang berhubungan.

Semakin banyak saudara membaca Alkitab, makin mu-
dah bagi Saudara menggunakan ketiga peraturan ini.

•••
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

5 Pilihlah kata-kata yang paling tepat untuk menyempur-
nakan kalimat-kalimat berikut ini:

a Jika saudara mengajukan pertanyaan sementara
membaca sebuah bagian di Alkitab, maka hal itu
menolong saudara untuk

menafsirkan bagian itu/melihat seberapa banyak
yang telah saudara ketahui.

b Jika saudara tidak dapat menjawab banyak perta-
nyaan mengenai sebuah ayat, saudara harus

mencari suatu ayat lain/membaca konteksnya untuk
mendapatkan lebih banyak jawaban.

c Penunjuk ayat-ayat yang tercantum pada akhir suatu
perikop di Alkitab

sangat menolong bagi orang yang sedang belajar/pen-
ting bagi para guru saja.

d Memakai peraturan penafsiran akan menolong sau-
dara

mendapatkan dukungan bagipendapat saudara/meng-
hindarkan pikiran yang sesat.

6 Bacalah Roma 14:4 dan tafsirkanlah sementara saudara
membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan beri-
kut ini.
a Ayat ini membicarakan hal apakah?
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b Bacalah konteksnya yang terdapat dalam ayat 1·6.
Hal-hal apakah yang rupanya menimbulkan kesukar-
an dalam jemaat di Roma?

c Bacalah Kolose 2:16, yang diberikan sebagai ayat
penunjuk untuk Roma 14:1-6, dan I Timotius 4:3,
suatu ayat yang disebut dalam pelajaran ini. Apa
yang dikemukakan oleh ayat-ayat ini?

d Bacalah Yakobus 4:11, 12 yang memberikan ajaran
yang berhubungan. Apakah arti khusus yang baru,
yang dikemukakannya?

e Bacalah Matius 7:1-5 dan Lukas 6:37, 38, 41, 42
yang memberi petunjuk-petunjuk Yesus sendiri me-
ngenai persoalan ini. Hal-hal apa lagi yang ditekan-
kan dalam Lukas 6:37,38 tentang sikap kita terha-
dap orang lain?

f Sekarang bacalah Roma 14 seluruhnya untuk men-
dapatkan ajaran yang lebih saksama tentang ayat 4.
Apa yang harus saudara lakukan terhadap saudara-
saudara Kristen, yang kepercayaannya berbeda
dengan saudara?
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DOA MOHON BIMBINGAN

Tujuan 3. Mengenali hubungan antara doa dan penelaahan
Firman Allah.

Kita mempunyai Roh Kudus untuk membimbing kita da-
lam kehendak Allah bagi diri kita. Roh Kudus mendiami
kita senantiasa, dan adalah penuntun kita. Hal ini diterang-
kan dalam I Yohanes 2:27.

Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan (Roh
Kudus) yang telah kamu terima daripada-Nya. Karena
itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi seba-
gaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala
sesuatu - dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta -
dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demi-
kianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.
Ingatlah, orang yang tidak mempunyai Roh Allahdi dalam

dirinya tidak dapat menafsirkan kebenaran rohani di Alkitab.
Tetapi kita juga tidak dapat, kecuali kalau kita meminta Roh
Kudus menolong kita. Ia tidak memaksakan kebenaran itu
kepada kita. Kita harus berdoa memohon pengertian seperti
yang berulang-ulang dilakukan Raja Daud.

Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaib-
an-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di du-
nia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terha-
dap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-
hukum-Mu setiap waktu (Mazmur 119:18-20).
Penelaahan Alkitab yang efektif bergantung pada doa. Doa

menunjukkan sifat kerendahan hati, kesungguhan dan keter-
gantungan dalam hubungan kita dengan Allah. Doa menun-
jukkan bahwa kita memerlukan pertolongan dan bimbingan.
Doa menolong kita menaruh perhatian akan penelaahan kita
dan menanggapi pelajaran-pelajaran Alkitab. Doa membuka
pikiran kita sehingga kita siap untuk menerima kebenaran:
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Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letak-
kanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan
Yesus Kristus (I Petrus 1:13).
Sekali lagi kami menunjuk kepada II Timotius 3:16, 17,

yang berbunyi,

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunya-
an Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.

Ayat-ayat ini menunjukkan mengapa kita harus mempelajari
Firman Allah. Berdoalah agar Roh Kudus akan menolong sau-
dara belajar sebanyak-banyaknya mengenai penafsiran Fir-
man Allah sementara saudara meneruskan pelajaran buku ini.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Lingkari huruf di depan kata-kata yang menyempurna-
kan kalimat berikut dengan tepat. Doa sangat penting
bagi penelaahan Alkitab yang efektif karena
a) Roh Kudus adalah guru kita.
b) dengan doa itu kita mengakui keperluan kita akan

bimbingan.
c) membuka hati kita kepada kebenaran.
d) mengurangi beban kita untuk belajar dengan tekun.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan keempat pelajar-
an yang pertama saudara sudah siap untuk menjawab bagian
pertama dari catatan siswa. Ulangi pelajaran 1-4, kemudian
ikutilah petunjuk-petunjuk dalam catatan siswa saudara
untuk mengisi lembaran jawaban itu.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 c) Alkitab menyatakan semua wahyu Allah kepada manu-
sia.

5 a tafsirkan bagian ajaran itu.
b bacalah konteksnya untuk memperoleh lebih banyak

jawaban.
c sangat menolong bagi setiap orang yang belajar.
d menghindari ide-ide sesat.

2 b) sebuah Alkitab, mata saudara, dan sebatang pena.
6 a Jangan kita menghakimi sesama saudara Kristen kita.

Tuan mereka adalah Kristus, biarlah Dia sendiri yang
menghakimi mereka.

b Ada perdebatan tentang apa yang dapat dan yang tak
dapat dimakan dan apakah ada sesuatu hari yang harus
ditinggikan dari hari-hari lainnya. Jika saudara mem-
baca ayat 17 bahwa ini jangan menjadikan kita cemas.

c Kita harus mencari Allah untuk bimbingan dan bukan-
nya kepada manusia. Dengan demikian kita akan diha-
kimi sendiri oleh Allah dan bukannya oleh manusia.

d Tindakan menghakimi orang lain menunjukkan keti-
daktaatan kita. Jangan kita mempermainkan Allah
karena kita bisa dihukum lebih berat lagi.

e Jangan kita menghakimi orang lain tetapi kita harus
mengampuni dan mengasihi mereka dengan memberi
kepada mereka.

f Jangan menghakimi atau ..menghukum mereka; sebalik-
nya lindungi mereka supaya jangan berbuat sesuatu
yang akan melemahkan iman mereka.

3 a) melihat kebenaran.
7 a) Roh Kudus adalah guru kita.
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b)dengan doa itu kita mengakui keperluan kita akan bim-
bingan.

c) membuka hati kita kepada kebenaran.

4 c) melihat apa yang telah saudara pelajari dari segi lain.


