
Penelaahan
yang Bersifat

Ibadah

Penelaahan yang bersifat ibadah adalah sangat pribadi.
Tujuannya ialah mendekatkan saudara dengan Allah. Pene-
laahan itu akan menghubungkan saudara dengan kebenaran
rohani yang mendalam. Roh Kudus adalah pembimbing
saudara. Tetapi Iblis tidak menyukai hal ini. Ia tidak ingin
manusia hidup dekat dengan Allah.

Pada waktu saudara menerapkan Firman Allah dalam
hidup saudara, Iblis akan memerangi saudara. Dia akan
menjadikan saudara tawar hati. Dia ingin agar saudara mera-
gukan Allah. Dia menimbulkan pertentangan rohani di
dalam diri saudara.

Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi
pertentangan rohani. Ketika Iblis mencobai Yesus di padang
gurun (lihatlah Matius 4:1-11). Yesus melawannya dengan
senjata yang paling ampuh dalam dunia. Ia mengutip Fir-
man Allah. Iblis harus lari karena Firman Allah adalah kebe-
naran dan hidup. Dalam Efesus 6:17, Firman itu disebut,
"pedang Roh, yaitu Firman Allah." Dengannya saudara
akan dapat "bertahan melawan tipu muslihat Iblis; . . . dan
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FIRMAN ALLAH SEBAGAI PEDANG
DARI ROH ALLAH

tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu"
(6:11, 13). Firman Allah membawa penyucian, kesembuh-
an dan kemenangan, bila saudara menyimpannya di dalam
hati saudara.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Nilai Penelaahan yang Bersifat Ibadah
Garis Pedoman untuk Penelaahan yang Bersifat Ibadah
Penerapan Penelaahan yang Bersifat Ibadah

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

• Menguraikan nilai penelaahan Alkitab yang bersifat iba-
dah.

• Menyebut garis pedoman untuk penelaahan yang bersifat
ibadah.

• Menguraikan bagaimana menerapkan penelaahan yang
bersifat ibadah dalam kehidupan saudara.
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NILAI PENELAAHAN YANG BERSIFAT IBADAH

Tujuan 1. Mengenali pernyataan-pernyataan yang benar me-
ngenai nilai penelaahan yang bersifat ibadah.

Saudara dapat belajar banyak dari Alkitab dengan mem-
pergunakan semua pengetahuan yang telah saudara peroleh
sejauh ini. Akan tetapi untuk benar-benar mengerti Firman
Allah, saudara harus mempelajari Alkitab dengan sikap iba-
dah. Penelaahan yang bersifat ibadah ialah memperoleh
pengetahuan dari Firman untuk alasan-alasan pribadi yang
rohani.

Kata ibadah berarti "perbuatan yang kita lakukan untuk
menyatakan bakti kepada Tuhan", sedangkan bakti ialah
perbuatan yang menyatakan setia, kasih, tunduk dan hor·
mat. Maka ibadah juga mencakup tindakan doa, di mana
seseorang memohon dengan rendah hati dan sungguh-sung ..
guh kepada Allah. Penelaahan yang bersifat ibadah meminta
perhatian penuh dari pelajar.

Tujuan kita sebagai orang Kristen ialah tinggal di dalam
Kristus dan Kristus tinggal di dalam hati kita. Yesus berkata ,

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal
di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku
dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan de-
ngan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti
Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah
mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau
kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam
kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan
tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan
kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan
sukacitamu menjadi penuh (Yohanes 15:7-11).
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Penelaahan yang bersifat ibadah menciptakan persatuan
antara Kristus dan orang percaya. Dalam penelaahan sema-
cam itu, kita membaca sebagian singkat dari Kitab Suci.
Kita membacanya perlahan-lahan, mungkin beberapa kali.
Dengan sikap doa kita memikirkan artinya. Kita bertanya
kepada diri sendiri, apakah arti bagian ini bagi hatiku? Apa-
kah itu ada hubungan dengan kebutuhanku saat ini? Bagai-
mana ayat-ayat itu menyatakan Yesus kepada saya?

Proses ini disebut merenungkan. Yaitu "menaruh perha-
tian". Kita membaca ayat atau bagian yang sama sampai
pikiran kita dipenuhi dengan arti dan kehadiran Tuhan. Pada
saat itu, Firman itu masuk di dalam diri kita dan memberi
kita makan.

Firman yang tertulis menyatakan Kristus kepada kita.
Dialah Firman Allah yang hidup. Semakin kita mengetahui
akan Firman yang tertulis, semakin kita mengenal Firman
yang hidup. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita
mengasihi dan menaati-Nya,

Raja Daud banyak kali merenungkan Firman Allah. Dia
mengatakan, "Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang
direnungkan hatiku ialah pengertian" (Mazmur 49: 4). Bila
kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam
kita, kita memiliki pikiran Kristus (I Korintus 2:15, 16).
Renungan kita memperbaharui pikiran kita.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1Lingkarilah huruf di depan setiap pemyataan yang be-
nar tentang nilai penelaahan yang bersifat ibadah.
a Menarik kita lebih dekat kepada Allah.
b Memenuhi kebutuhan rohani kita.
c Memberi kepada kita pikiran Kristus.
d Menggantikan lain jenis penelaahan Alkitab.
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2 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang menyempur-
nakan kalimat yang berikut dengan tepat: Kunci bagi
penelaahan yang bersifat ibadah adalah penelaahan
yang memperkenankan kita
a) memisahkan diri kita sendiri dari kenyataan.
b) mengisi pikiran kita dengan Firman Allah.
c) mendapatkan gagasan-gagasanbaru.

GARIS PEDOMAN UNTUK PENELAAHAN YANG BERSIFAT
IBADAH

Tujuan 2. Menuliskan garis pedoman untuk penelaahan yang
bersifat ibadah.

Daud berdoa, "Singkapkanlah mataku, supaya aku me-
mandang keajaiban-keajaiban dari taurat-Mu" (Mazmur 119.
18). Kita perlu memanjatkan doa ini, sementara kita mem..
pelajari bagaimana berita Firman Allah itu dapat dijadikan
berita yang jelas, bersifat pribadi dan praktis.

Setiap bagian Kitab Suci mempunyai suatu kebenaran
utama. Sering kali ada juga kebenaran-kebenaran yang ku-
rang jelas. Tugas saudara adalah menemukan apa yang hen-
dak disampaikan oleh Roh Kudus. Ikutilah kelima langkah
ini untuk menolong memperjelas berita itu.

Lima Langkah yang Harus Diikuti
Membaca. Penelaahan Alkitab dimulai dengan membaca.
Dalam I Timotius 4:13, Paulus mengatakan, "Bertekunlah
dalam membaca kitab-kitab Suci, dalam membangun dan

•dalam mengajar." Setiap hari kita harus makan dari firman
Allah agar kerohanian kita tetap sehat, "Yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang
dan malam" (Mazmur 1:2). Dalam zaman Alkitab ada seke-
lompok orang Kristen yang tinggal di Berea. Mereka terke-
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nal karena kegemarannya untuk menyelidiki Alkitab (Kisah
Para Rasul 17: 10, 11). Mereka bukan sekedar pendengar
saja; setiap hari mereka mempelajari Alkitab. Kita harus se-
tia mempelajari Alkitab sama seperti mereka.

~
~ MEMBACA

Mencatat. Orang yang mempelajari Alkitab dengan tekun,
membuat catatan sementara dia membaca dan mempelajari
Alkitab. Pensilnya adalah alat untuk menolong mata dan
pikirannya "melihat" kebenaran rohani sementara Roh Ku-
dus menuntun akalnya.

----:::;::; -~
~_;:::- --:.;.--:"-..............•G
-------~ MENCATAT

Menyelidiki. Kebenaran Alkitab jelas dan sederhana, tetapi
mempunyai arti yang dalam juga. Arti yang dalam dari Fir-
man itu adalah seperti "perak" dan "harta terpendam" yang
harus kita cari dalam penelaahan kita (Amsal 2:4).

~=~~ ,~\

.e~
Y-MENYElIDlKI
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Menghubungkan. Sebelum menafsirkan arti sebagian Firman
Allah, kita harus menghubungkannya dengan konteksnya.
(ayat-ayat sebelum dan sesudahnya). Kita harus membaca
ajaran-ajaran yang berhubungan di lain bagian dalam Alkitab
Ini menolong kita menemukan keselarasan setiap bagian itu
dengan seluruh Firman Allah.

MENGHUBUNGKAN
Merenungkan. Kita harus merenungkan Firman itu "Telinga.
mu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan
hatimu kepada kepandaian" (Amsal2:2). Roh Kudus selalu
akan membawa suatu pesan dari Firman itu kepada hati kita ,
ketika kita meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang te .
lah kita baca, "Betapa kucintai Taurat-Mu!Aku merenungkan.
nya sepanjang hari" (Mazmur 119:97). Jikalau kita mengikuti
perintah Amsal4: 20, 21 dalam renungan kita, kita akan mem ..
peroleh banyak hal. Dengan "memperhatikan apa yang dika ..
takan Allah," kita akan memperoleh pengetahuan mengenai
Allah dan Firman-Nya, sementara kita lebih mengenal-Nya
Ketika kita benar-benar "mendengarkan firman Tuhan" kita
memperkenankannya mengendalikan hidup kita. Kita belajar
taat. Hal merenungkan membuka hati kita kepada Allah dan
menjadikan kita ingin menaati-Nya dan menyatakan kasih
kita. Perenungan yang benar mempengaruhi cara hidup kita

MERENUNGKAN



Penelaahan yang Bersifat Ibadah 127

Yang Harus Saudara Kerjakan

3 Tuliskan lima langkah untuk penelaahan yang bersifat
ibadah.

4 Mazmur 119, ayat 27, 48, 78, 99, dan 148. Kata apa-
kah yang disebut dalam setiap ayat itu?

.........................................................................................

PENERAPAN PENELAAHAN YANG BERSIFAT IBADAH

Tujuan 3. Menerangkan bagaimana menerapkan penelaahan
yang bersifat ibadah dalam kehidupan saudara.

Menjadikan Berita Itu Bersifat Pribadi

Penelaahan Firman Allah yang bersifat ibadah menjadikan
berita Alkitab itu jelas dan juga bersifat pribadi. Suatu ba-
gian yang sangat berkarya dari penelaahan bersifat ibadah
adalah menghafal ayat-ayat. Allah memerintahkan dalam
Ulangan 6:6-9,

Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah
engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya ber-
ulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila
engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya
sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi
lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya
pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
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Menyimpan Firman Allah dalam hati kita menolong kita
untuk tidak berbuat dosa terhadap Tuhan (Mazmur 119:11).
Juga menolong kita mengalahkan Iblis (Wahyu 12:11; Lukas
4:4), dan menjalani hidup suci (Mazmur 119:9; Yohanes
15:3). Firman itu menolong kita untuk berhasil, untuk
memperkembangkan iman yang kuat (Roma 10:17) dan
bertumbuh secara rohani (I Petrus 2:2). Juga menolong kita
untuk bersaksi kepada orang lain (II Timotius 3:16).

Menghafal ayat-ayat Kitab Suci membantu menjadikan Fir-
man itu bersifat pribadi. Kita harus menerapkan Firman itu
kepada diri kita sendiri. Kita harus menjadikan Firman itu
suatu pelita untuk menuntun kita dan menerangi jalan kita (h-
hatlahMazmur 119:105). Kita harus bertanya di dalam hati.
Apa yang dikatakan ayat ini kepadaku dan apakah yang harus
kulakukan dengannya? Ayat-ayat Alkitab memberi nasihat
bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan Firman Allah:

Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan
hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu me-
nipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar
firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama
seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang se-
benamya di depan cermin. Baru saja ia memandang din-
nya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu
hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di da-
lamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan-
nya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan ber-
bahagia oleh perbuatannya (Yakobus 1:22-25).
Ada berbagai cara untuk mempraktekkan Firman Allah.

Kita harus menaati perintah dan larangan-Nya. Misalnya,
kita harus mengasihi sesama kita (Lukas 10:27) dan jangan
kita menghakimi saudara kita dalam Kristus (Roma 14:13 I.
Kita harus menuntut janji-janji yang telah dibuat Allah. Ti-
dak cukup untuk mengetahui bahwa kita telah diberikan ke-
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hidupan berlimpah-limpah dalam persekutuan dengan Kristus
(Kolose 2:10); kita harus menuntut kehidupan yang berlim-
pah itu dan mempraktekkan kebebasan kita di dalam Kristus
(Kolose 2:11, 20). Kita harus belajar dari teladan orang lain,
yang baik maupun yang buruk, seperti yang telah kita pelajari
dalam Pelajaran 7. Lagi pula, kita harus mempercayai pemya-
taan kebenaran Allah dan hidup sesuai dengannya. Umpama-
nya, Alkitab mengajar bahwa kita satu dalam Kristus (Efesus
2:14-18) dan bahwa kasih itulah yang menjadikan kita se-
perti Kristus (Efesus 3:17-19; I Korintus 13). Tanggapan
kita kepada kebenaran-kebenaran ini akan menunjukkan
apakah kita menerapkannya dalam hidup kita atau tidak.

Menjadikan Berita Itu Praktis
Allah ingin agar kita membagikan Injil itu dengan orang

lain. Jadi, suatu tujuan utama penelaahan Alkitab ialah me-
nolong kita membagikan kebenaran Allah dengan orang lain.
Penelaahan itu memberi kepada kita pengetahuan dan kei-
nginan untuk mengajar orang lain.

Mengajar dimulai di rumah. Kita harus mengajarkan Fir-
man Allah kepada anak-anak kita (Ulangan 6:7). Sungguh
menyenangkan bila memiliki pengetahuan dan dapat mene-
ruskannya kepada anak-anak dan kaum muda, terutama da-
lam keluarga kita sendiri.

Selain itu,sepertiyang dinyatakan dalam Kolose 3:16,kita
harus "dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang
akan yang lain." Paulus mengatakan kepada Timotius:

Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan ba-
nyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang
dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain
(II Timotius 2:2).
Kristus memberi satu tugas yang harus dilakukan oleh se-

tiap orang Kristen, yaitu: "Pergilah ke seluruh dunia, berita-
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kanlah Injil kepada segala makhluk" (Markus 16:15). Seba-
gian dari tugas ini ialah mengajar mereka (Matius 28:20,1.
Kristus ingin agar kita menghasilkan buah. Ia berkata, "Bu.-
kan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih
kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu per-
gi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa
yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-
Nya kepadamu" (Yohanes 15:16).

MENGAJAR FIRMAN ALLAH
KEPADA ANAK-ANAK

Kita harus berusaha untuk mengatakan apa yang dikata-
kan oleh Yesus; "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak
Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya"
(Yohanes 4:34). Allah tidak menyelamatkan kita supaya
kita bisa duduk saja dan menikmati keselamatan kita; Dia
mengharapkan agar kita menceritakan perihal Dia kepada
orang lain. Allah ingin agar kita mempelajari Alkitab sebagai
suatu cara untuk beribadah, untuk memperoleh kekuatan
dan sukacita bagi diri kita sendiri; tetapi Ia sangat bersukaci-
ta bila kita membagikannya dengan orang lain. Kasih kita
akan Firman Allah menyebabkan kita ingin membagikannya.

Kiranya Tuhan memberkati saudara sementara penelaahan
Alkitab menjadi suatu bagian yang amat penting di dalarn
hidup saudara.
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~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Isilah setiap tempat kosong dengan kata yang tepat:
Dua cara untuk menerapkan penelaahan yang bersifat
ibadah dalam hidup saudara ialah menjadikannya

................................... dan ..

6 Tuliskan lima cara untuk menjadikan Firman itu bersi-
fat pribadi.

7 Terangkanlah mengapa kita harus menjadikan berita
itu praktis .

......................................................................................

Makin banyak kita mempelajari Alkitab, makin indahlah
jadinya. Makin banyak kita menyelidikinya, makin banyak
ia menguasai hati kita. Kepercayaan kita pada Firman Allah
membawa berkat berlimpah-limpah. Jika kita melaksanakan-
nya dalam hidup kita akan bertambahlah sukacita dan keda-
maian. Jika kita membagikannya dengan orang lain maka
akan nyatalah kuasanya yang kekal.

Sekarang saudara telah siap untuk mengisi bagian kedua
dari Catatan Siswa untuk pelajaran 5-8. Ulangilah pelajaran-
pelajaran ini, kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk dalam
Catatan Siswa. Ketika saudara mengirimkan Catatan Siswa
saudara kepada pengasuh, mintalah keterangan tentang kur-
sus yang berikut.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a Benar.
b Benar.
el Benar.
d Salah.

5 bersifat pribadi, praktis.

2 b) mengisi pikiran kita dengan Firman Allah.

6 Menaatinya, menuntutnya, belajar darinya, mempercayai-
nya, hidup sesuai dengannya.

3 Membaca, mencatat, menyelidiki, menghubungkan, mere-
nungkan.

7 Kita harus membagikan injil dengan orang lain melalui
pengajaran dan pemberitaan. (Untuk melakukan hal ini
kita harus dapat menerangkan berita Firman itu dengan
cara yang praktis.)

4 Kata yang disebutkan adalah merenungkan. Juga ayat 11,
15,23, 55, dan 97 menunjuk kepada renungan.


