
Alkitab:
Penyingkapan Allah
Yang Tertulis

Dalam pasal-pasal yang mendahului kita telah mempelajari ban "ak fakta
tentang kodrat Allah, kodrat manusia, asal usul dan sifat dosa, para malaikat
serta kegiatan mereka, dan rencana Allah bagi penebusan manusia yang jatuh.
Tentu saudara telah memperhatikan bahwa sumber utama dari semu a doktrin
ini adalah Alkitab, Firman yang kudus. Alkitab adalah penyingkaj an Allah
yang Iertulis tentang diri-Nya dan tentang ciptaan-Nya.

]\,lasuk akal untuk percaya bahwa Allah pribadi yang berdaulat, pengasih
dan benar mau menyatakan diri-Nya kepada makhluk ciptaan-Nya yang berakal
melalui suatu catatan yang tertulis. Sangat mengagumkan untuk n ienyadarl
bahwa Ia memilih untuk memakai manusia yang tunduk kepada kehendak-Nya
sebagai penulis manusiawi dari Alkitab. Sungguh membangkitkan irr an untuk
mempelajari fakta-fakta tentang bagaimana catatan-catatan yang tertulis oleh
lebih dari 40 orang penulis selama waktu kira-kira 1600 tahun terpelihr.ra secara
ilahi dan tercantum di dalam Alkitab kita.

Sewaktu kita mulai mempelajari Unit 3 kita akan lebih dahulu memikirkan
penyingkapan maksud penebusan Allah sebagaimana yang tertulis dalam
Alkitab. Kedua, kita akan melihat kembali bukti-bukti yang meyaki ikan kita
bahwa Alkitab sesungguhnya Firman Allah yang suci. Kemudian, kita akan
memeriksa tentang gereja, lembaga yang dipakai Allah untuk memang ~ilorang-
orang yang belum selamat kepada-Nya, memelihara mereka dalam iinan, dan
menjadikan mereka saksi-saksi yang berhasil. Dalam pasal terakhir dari pela-
jaran ini, kita akan mempelajari tujuan penebusan sementara kit 1 belajar
mengenai masa depan.
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ikhtisar pasal

Kebutuhan akan Penyingkapan Tertulis
Pengilhaman Alkitab
Kekhususan Alkitab
Penafsiran Alkitab
Kekuasaan Alkitab

tujuan pasal

Setelah saudara menyelesaikan pasal ini saudara seharusnya dapat:

• Memberi definisi istilah-istilah yang berhubungan dengan ilham Firman
Tuhan.

• Menyatakan apa sebabnya penyingkapan tertulis tentang Allah dibutuhkan.

• Menjelaskan apa artinya kekhususan dan kekuasaan Firman Tuhan.

• Membahas kedudukan kekuasaan yang harus dimiliki Firman Tuhan di dalam
kehidupan orang percaya dan di dalam gereja.

• Memahami pentingnya penafsiran Firman Tuhan yang tepat.
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kegiatan belajar

1. Pelajarilah pelajaran itu sesuai dengan cara yang diberikan dalarn Pasal I.
Bacalah seluruh Ayat-ayat yang termasuk dalam uraian pasal bila tiba pada
bagian itu, dan jawablah semua pertanyaan uraian pasal denga 1 teliti.

2. Kerjakan Soal-soal Untuk Menguji Diri dan periksalah jawabai saudara.

uraian pasal

KEBUTUHAN AKAN PENYINGKAPAN YANG TERTULIS

Tujuan 1. Mengenali pernyataan yang menjelaskan apa sebabnya oerlu bagi
Allah untuk menyediakan penyingkapan yang tertulis mengenai diri-
Nya.

Kebanyakan kita mempunyai ingatan yang lemah. Jikalau Allal menyata-
kan diri-Nya kepada saya berhadapan muka pada suatu waktu khi sus dalam
hidup saya, maka segera saya akan tidak yakin mengenai beberapa seluk-beluk
men zenai penyingkapan-Nya. Tidak lama kemudian ingatan &a~a tentang
perkara itu akan pudar. Barangkali saya bisa mengingat kembal beberapa
bagi III dari penyingkapan-Nya secara jelas, tetapi saya tidak ya kin seluk-
beluknya akan menjadi jelas dan dapat dipercaya. Jikalau saya mengulangi
semua seluk-beluk kepada salah seorang anak saya segera sesudah mendapat
peny mgkapan itu, kemungkinan besar ia tidak akan ingat segala se uatu yang
saya katakan. Jikalau ia meneruskan informasi itu kepada ana c-anaknya
bert.ihun-tahun kemudian, jangka waktu akan memudarkan ingat mnya dan
menuubah cerita itu. Saudara dapat melihat bahwa menyampaika 1 penying-
kapuri mengenai Allah dengan cara itu tidak dapat dipercaya.
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Tradisi lisan manusia, cerita-cerita yang diturunkan dari satu generasi pada
generasi berikutnya, bisa berubah sekali sewaktu diceritakan. Dengan demikian,
jelaslah bahwa mempelajari tentang Allah dan rencana-Nya dengan cara ini
tidak dapat dipercaya.

Allah kita yang besar dan bijaksana menunjukkan kasih-Nya pada kita
melalui persediaan-Nya bagi kita. Ia telah menyediakan untuk kelangsungan
hidup jasmani kita dalam banyak cara, seperti melalui rencana-Nya yang ajaib
mengenai peredaran air yang melengkapi lagi dan memurnikan persediaan air
di bumi. Tidak kurang menakjubkan ialah metode-Nya dalam melengkapi lagi
zat asam dalam atmosfer. Waktu kita bernapas, kita mengeluarkan karbon-
dioksida, sementara tumbuh-tumbuhan melepaskan oksigen ke udara. Kita.
menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-
tumbuhan itu mengambil karbon dioksida, yang dengannya tumbuh-tumbuhan
itu membuat makanannya.

likalau Allah menyediakan dengan begitu cermat untuk sifat fisik kita,
sudah pasti Ia tidak akan mengharapkan kita memecahkan persoalan-persoalan
rohani kita tanpa pertolongan. Tanpa penyingkapan dari Allah, manusia biasa
tidak akan menyadari keadaannya yang tidak berpengharapan dan kebutuhan-
nya akan pertolongan. Agar kita mengerti mengapa diperlukan penyingkapan
dari Allah, maka kita perlu mengetahui apa arti kata penyingkapan dalam
hubungan dengan Allah. Itu berarti bahwa Allah menyatakan atau menying-
kapkan kepada manusia apa yang mereka tidak dapat ketahui dengan cara lain
mengenai diri-Nya dan maksud-maksud-Nya. Ingatlah akan definisi ini maupun
kata-kata kunci lain yang akan kami soroti dalam pasal ini.

1 Tulislah definisi dari istilah penyingkapan dalam hubungannya dengan Allah.
Gunakanlah kitab catatan saudara untuk jawaban ini.

Karena Allah itu besar dan pengasih, dan karena manusia sangat mem-
butuhkan pertolongan agar dapat menyelesaikan persoalan dosanya, maka kita
akan mengharapkan Allah untuk menyampaikan dengan jelas kepada manusia
siapakah Dia dan apa yang Ia kehendaki manusia lakukan. Selanjutnya, sung-
guh masuk akal untuk memastikan bahwa penyingkapan ini akan dilindungi
agar supaya manusia dapat memiliki pengetahuan ini tanpa diubah dalam cara
apa pun. Dengan demikian, sebagaimana yang kita bisa harapkan, Allah
menetapkan agar penyingkapan-Nya terpelihara dalam bentuk tulisan karena
alasan yang sangat baik.
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2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Perlu bagi Allah untuk menyediakan penyingkapan tertulis mengenai diri-

N va supaya manusia dapat mengetahui apa yang diharapkan -Nya dari
mereka.

b Tradisi lisan adalah cara yang paling dapat dipercayai untuk men)' ampaikan
penyingkapan Allah dari satu generasi ke generasi yang lain.

c Tradisi lisan lebih disukai daripada catatan tertulis sebab dapat dijaga agar
tidak ketinggalan zaman dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan manusia.

d Catatan tertulis memberikan kita suatu patokan tertentu yang memelihara
dengan cermat apa yang terjadi agar kita tidak kehilangan atau upa akan
apa yang telah berlaku.

PENGILHAMAN ALKITAB

Pengilhaman Didefinisikan

Tujuan 2. Mendefinisikan serta mendaftar bukti-bukti mengenai per. gilhaman
Alkitab.

Kita percaya bahwa Alkitab adalah penyingkapan Allah yang ~empurna
(tanpa kesalahan) mengenai diri-Nya sendiri dan tujuan-Nya dalam k ehidupan
manusia. Firman itu ditulis oleh manusia sebagai penulis dengan ilnam Roh
Kudu- v, Firman itu adalah penyampaian kebenaran ilahi secara tertulis dari Allah
yang dapat diperoleh hanya bila Allah menyatakannya kepada mal iusia.

Dengan istilah Firman Allah kita mengacu kepada tulisan yang ~ita kenal
sebagai Perjanjian Lama dan Baru, yaitu ke-66 kitab dalam Alkitab. (Beberapa
orang memasukkan kitab-kitab apokrifa dalam kanon Alkitab dali dengan
demik lan mengakui sejumlah tulisan suci yang lebih besar.)

Dengan kata pengilham an kita maksudkan pekerjaan Roh Kud IS ketika
memimpin atau mengawasi para penulis Alkitab dalam memilih bah" n-bahan
untuk dimasukkan dan perkataan yang mereka tulis. Itu adalah suatu kesang-
gupan yang khusus untuk tugas yang khusus. Allah menempatkan dalarn pikiran
dan hati para penulis Alkitab apa yang Ia inginkan mereka nyatakan Mereka
menulis di bawah pimpinan atau pengawasan Roh Kudus. Roh Kudus men-
jaga para penulis dari semua kesalahan dan segala penghilangan dalarr menulis
apa yang Allah mau mereka katakan. Namun sangat mengheranka 1 bahwa
Allah menggunakan kepribadian para penulis manusiawi dalam rrencatat
penyingkapan-Nya. Gaya bahasa atau kosakata setiap buku yang terdapat dalam
Alkitab adalah unik bagi penulisnya dan perangai kemanusiaannya.
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Para penulis tidak perlu menyadari akan kenyataan bahwa apa yang mereka
sedang tulis akan menjadi sebagian dari penyingkapan ilahi yang tertulis.
Namun, waktu ilham itu datang, mereka taat dan menulis, serta tidak ragu-
ragu mengenai kata-kata yang dipakai. Misalnya, Allah menyadarkan Lukas
akan kebutuhan untuk menyelidiki serta mengusut semua laporan saksi mata
mengenai kehidupan Yesus supaya ia dapat menulis suatu kisah yang teratur
(Lukas 1: 1-4). Paulus sering menulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
dari jemaat-jemaat, untuk memberikan ajaran yang diperlukan oleh jemaat-
jemaat itu, dan mengirimkan petunjuk-petunjuk kepada individu-individu
(l Korintus 1:10-13; 7:1; Galatia 1:6-7; 1 Timotius 1:3; Pilemon 10). Namun
segala sesuatu yang ditulisnya adalah melalui ilham Roh Kudus.

Dua bagian Alkitab dalam Perjanjian Baru memberikan kita pengertian
yang berfaedah mengenai jenis ilham yang diperoleh para penulis. Paulus
mengatakan bahwa "Segala tulisan ... diilhamkan Allah" (2 Timotius 3: 16).
Petrus membuat pernyataan ini:

Nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehen-
dak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak
manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas
nama Allah (2 Petrus 1:20-21).

Para penulis sendiri sering berbicara tentang pengilhaman diri mereka sen-
diri atau pengrlhaman yang dialami oleh para penulis Alkitab lainnya. Mereka
mengatakan hal ini dengan berkata bahwa Allah berbicara kepada mereka.

3 Carilah ayat-ayat yang terdaftar di bawah serta nyatakan apa yang dikatakan
masing-masing untuk menunjukkan bahwa Allah bersabda melalui manusia
sebagai penulis:

a Keluaran 17: 14 .

b Keluaran 24:4 .

c Yesaya 43:1 .

d Yeremia 11: 1 ..

e Amos 1:3, 6, 9 ..

f 1 Korintus 14:37 ..

g 2 Petrus 3:15-16 .
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Dengan demikian, kita melihat bahwa ilham Roh Kudus ke atas (ara penulis
dab m hal menulis Alkitab adalah pemberian kesanggupan yang kh ..sus untuk
suat u tugas yang khusus.

4 Pilihlah kalimat-kalimat yang tepat untuk menyempurnakan pen yat aan ini:
Pengilhaman Alkitab menunjuk kepada
a) suatu jenis karya kreatif yang didasarkan pada suatu tema All itabiah.
b) pemberian kesanggupan yang khusus dari Roh Kudus untuk suatu tugas yang

khusus.
c) setiap ide dan setiap tindakan yang tercatat dalam Alkitab diilhs mkan oleh

Allah,
d) pimpinan Roh Kudus atas orang-orang yang terpilih untuk men iliskan pe-

nvingkapan Allah mengenai diri-Nya dan rencana-Nya.
e) g.iya bahasa dan kosakata para penulis Alkitab.
f) seluruh isi Alkitab, termasuk bahan-bahan yang dipilih untuk d masukkan

dan kata-kata yang terpilih.

Bukti-bukti Pengilhaman

Baiklah kita beralih kepada pemeriksaan tentang bukti-bukti pe igilhaman.
Kita akan mempertimbangkan pengakuan Yesus akan Kitab Suci Perjanjian
Lama, penggenapan nubuat Alkitab, dan kesatuan tema-tema Al .itabiah.

1. Yesus menunjukkan penghormatan dan persetujuan pada Perjanjian
Lama. Yesus menyatakan perasaan-Nya tentang Perjanjian Lama dalarn tiga
cara Pertama, Ia menegaskan bahwa kitab-kitab itu akan tetap selarna-lamanya
(lihat Matius 5:17-18; Lukas 10:26; 21:22; Yohanes 10:35). Kedua, a berkata,
bahwa Kitab-kitab Suci berbicara tentang Diri-Nya (Matius 26:24; ~1 irkus 9: 12;
Lukas 18:31, 24:44; Yohanes 5:39). Ketiga, Yesus menunjukkan bahwa Ia
menerima kekuasaan Perjanjian Lama dengan jalan mengutip d..ripadanya
(Matius 4:4,7,10; 21:13; 26:31).

Sudahkah saudara memperhatikan bahwa Yesus tidak pernah nenunjuk-
kan suatu ungkapan atau ajaran dalam Perjanjian Lama sebagai palsu atau
tidak berharga? Sudah tentu, Ia akan mengatakan sesuatu tentang sehagian Per-
janj an Lama yang tidak diilhamkan. Sebaliknya, Ia menunjukkan bahwa Ia
men ai ma sepenuhnya tulisan-tulisan suci itu yang diterima oleh on, ng Yahudi
send Iri sebagai diilhamkan Allah. Penghormatan dan persetujuan Y esus untuk
kitab-kitab Perjanjian Lama dan penggunaan-Nya menjadi bukti yang kuat
men I.';enai pengilhaman adikodratinya.
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2. Nubuat Alkitab telah digenapi. Alkitab bukanlah sekedar sebuah kitab
yang ditulis oleh penulis-penulis yang berbakat. Penggenapan banyak ramalan-
nya dengan ketepatan yang sebegitu sempurna menunjuk kepada keterlibatan
Roh Kudus. Tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini dapat dilihat terlebih dahulu
oleh penalaran cerdas manusia. Namun banyak di antaranya sudah digenapi
secara tepat, dan yang sisanya akan digenapi pada waktu yang tepat.

Tempat kelahiran Yesus. Kota kecil tempat Mesias dilahirkan telah disebut
oleh nabi Mikha kira-kira 700 tahun sebelum peristiwa itu, "Tetapi engkau,
hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda, daripada-
mu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang per-
mulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala" (Mikha 5:1). Bayangkan
saja semua yang terjadi untuk membawa Yusuf dan Maria ke kota itu. Dari
pandangan manusia semata-mata orang dapat mengatakan bahwa mereka ham-
pir tidak dapat melakukannya! Dalam waktu yang sangat singkat sesudah
mereka tiba, Yesus lahir. Roh Kudus dalam kemahatahuan-Nya mengetahui
bahwa Raja ilahi itu tidak akan dilahirkan di Yerusalem, tetapi di kota Betlehem
yang kecil.

Pengkhianatan Yesus. Saya kagum bahwa fakta pengkhianatan Yesus
dinubuatkan oleh Pemazmur lebih dari 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus.
Siapakah yang mungkin bisa melihat terlebih dahulu, bahwa Yang Diurapi,
Yang ingin dilihat oleh banyak generasi, Yang akan mendatangkan keselamatan
kepada orang Israel, Yang ditentukan Allah untuk memerintah selama-lamanya,
akan dikhianati oleh seorang teman-Nya. Namun, ada ucapan yang bisa dibaca
oleh semua orang, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan
rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku" (Mazmur 41: 10).

Cara kematian-Nya. Nubuat ketiga yang mengherankan saya mengetengah-
kan suatu bentuk pelaksanaan hukum mati untuk Yang Terpilih yang tidak lazim
di antara orang Israel ketika Daud menulis Mazmur 22. Orang Yahudi pada
masa Daud melontari dengan batu para penjahat yang dihukum mati. Maz-
mur 22 meramalkan suatu metode yang berlainan, " ... mereka menusuk tangan
dan kakiku" (ayat 17). Hal ini bunyinya aneh sekali bagi pendengaran Yahudi,
tetapi sangat sesuai dengan gambaran penyaliban Romawi.

Nubuat juga memberikan seluk-beluk penyaliban. Saudara bisa mengingat
bahwa Allah memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada Musa mengenai
persiapan umat-Nya untuk keberangkatan mereka dari Mesir. Anak domba
Paskah harus disembelih dan darahnya dipercikkan di atas pintu. Juga, daging-
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nya harus disediakan secara khusus; daging itu harus dipanggang sc luruhnya.
Mungkin Allah mempunyai sejumlah alasan bagi petunjuk ini, tetapi ~atu alasan
dibuat dengan begitu jelas; tidak satu pun tulangnya yang boleh di »atahkan,
Jikalau mereka merebus daging itu, tulang-tulang itu harus dipatahk ln supaya
potongan-potongan daging akan dapat masuk ke dalam periuk. R oh Kudus
mengetahui bahwa Anak Domba Paskah Israel adalah lambangan An.ik Domba
Paskah yang sempurna. Dengan demikian, perkataan nubuat menyatakan seribu
tahun sebelum kelahiran-Nya bahwa Ia akan dihancurkan, ditusuk, da I difitnah,
tetapi tidak satu pun dari tulang-Nya akan dipatahkan (bandingkan Yesaya
52:13-15 dan 53:1-12 dengan Mazmur 34:21).

5 Baca Yohanes 19:31-37 dan tulislah dalam buku catatan saudara apa yang
kita pelajari mengenai nubuat-nubuat yang baru kita bicarakan.

Nubuat-nubuat Lain. Banyak nubuat lain telah terjadi dalam .ara yang
tidak dapat dijelaskan sebagai perkara yang terjadi secara keben dan saja.
Lihatlah sejumlah besar nubuat yang mulai terjadi di hadapan mata ~ita dalam
kelahiran kembali Israel sebagai suatu negara-bangsa (lihat Yesaya 35:1-2;
Yehe/kiel S'Z;Zakharia 8:7-8; 10:9). Sebegitu banyak nubuat dalam kitab Daniel
telah terjadi sehingga para pengeritik liberal coba mengklaim bahwa kitab itu
sebenarnya suatu catatan historis, dan bukan suatu nubuat. Mereka Itu tidak
berhasil. Sarjana-sarjana modern terus menemukan bukti yang ba u bahwa
Daniel hidup pada masa penawanan di Babel, dan wahyu yang dn erimanya
mengenai masa yang akan datang ditulis selama tahun-tahun itu.

3. Alkitab mempunyai kesatuan tema yang ajaib. Walaupun ditulis oleh
sekitar 40 penulis selama waktu kurang lebih 1600 tahun, namun kitab-kitab
dalam Alkitab itu mengemukakan satu tema yang di atas sem la tema:
Penebusan manusia oleh Allah melalui pengurbanan Anak-Nya, yaitu Yesus
Kristus. Dalam Alkitab hanya ada satu sistem doktrin, satu standar moral, satu
rencana penyelamatan, satu rencana ilahi untuk segala zaman. Kitab- kitab itu,
tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan mengaburkan tema itu, malahan
saling memenuhi dan melengkapi satu dengan yang lain dalam suatu I ara yang
harmonis. Serangkaian pengungkapan penyataan yang menakjubkan berjalan
mengi kuti suatu cara yang dramatis yang mencapai klimaks yang mempesonakan
dalam kemenangan yang menentukan atas Iblis. Kitab-kitab dalam Alk itab yang
sanga berbeda seperti kitab Imamat dan Yohanes memberikan ha nya satu
cerita satu tema, satu karya. Keempat Injil memberikan kepada kl ta seluk-
beluk tentang kehidupan Yesus Kristus, dan tiap-tiap buku menyoroti satu segi
yang berbeda dari watak dan pelayanan-Nya. Namun, semua kitab itu adalah
suatu keseluruhan yang menyatu.
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6 Tanpa mengacu kepada bagian yang mendahului, jawablah pertanyaan-
pertanyaan di bawah ini dalam buku catatan saudara.
a Daftarkan tiga bukti mengenai pengilham an Alkitab.
b Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Ia menerima kekuasaan Perjanjian

Lama?
c Berikan sebuah contoh dari nubuat Alkitab yang telah digenapi.
d Apakah tema utama dari Alkitab yang terus-menerus disajikan mulai dari

kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu?

KEKHUSUSAN ALKITAB

Tujuan 3. Menyebutkan kriteria untuk kekhususan kanon-kanon Perjanjian
Lama dan Baru, dan mengenali pernyataan-pernyataan mengenai
kanon Alkitab.

Bilamana kita berbicara tentang kekhususan Alkitab, kita maksudkan
bahwa Alkitab itu adalah penyingkapan Allah yang lengkap mengenai kebenaran
ilahi yang tertulis. Kita sudah melihat bahwa Allah memakai sejumlah penulis
manusia untuk mencatat penyingkapan-Nya itu. Kita juga telah membicarakan
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penyingkapan ilahi itu. Kemudian,
secara wajar kita tiba pada dua pokok yang penting: I) Kapankah penyingkapan
itu selesai? 2) Apa yang termasuk dalam penyingkapan ilahi itu? Marilah kita
beralih sekarang pada pemeriksaan perkara-perkara ini.

Penyelesaian Penyingkapan Ilahi

Kita telah mempertimbangkan sikap Yesus terhadap Perjanjian Lama -
la menunjukkan persetujuan-Nya dengan mengutipnya secara luas. Akan tetapi,
ketika Ia mendekati akhir pelayanan-Nya di atas bumi, Ia menyatakan bahwa ada
jauh lebih banyak kebenaran yang harus dinyatakan kepada murid-murid-Nya.

Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang
kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh
Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab
Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu
yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan
memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan
Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya
dari pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab
itu Aku berkata: la akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-
Nya daripada-Ku (Yohanes 16: 12-15).
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IJalam bagian ini kita melihat bahwa kebenaran tambahan akan c inyatakan
oleh Roh Kudus. Kebenaran ini akan mencakup peristiwa-peristiwa .,Iangakan
datang ("hal-hal yang akan datang"), bimbingan dan penerangan ("akan
memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku"), de n doktrin
selanjutnya ("ke dalam seluruh kebenaran") yang perlu untuk hidup dalam
cara vang berkenan pada Allah ("Ia akan memuliakan Aku").

Dua perkara yang sangat penting termasuk dalam pernyataan Yesus:

Ia berjanji bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan penying xapan
itu dengan membimbing para pengikut-Nya ke dalam seluruh kebe-
naran (ayat 13). Ia akan memberi kesanggupan kepada mereka untuk
memahami serta menerapkan pengajaran Yesus.

2. la menunjuk kepada wahyu Perjanjian Baru sebelum itu disingk apkan
kepada penulis-penulis dan dicatat. Saudara boleh mengatakan 1iahwa
la mengesahkannya sebelumnya. Mengesahkan artinya menyatakan
sebagai yang diakui dan yang berwibawa. Dalam hal ini, pekerjaan
para penulis kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, Surat-surat Kl! iman,
dan kitab Wahyu diramalkan, dijelaskan dan diakui.

F'enulis-penulis seperti Paulus menunjukkan bahwa apa yang me reka tulis
diterima melalui wahyu. Ketika berbicara mengenai pengalamannva dalam
Efesus 3:1-12, rasul Paulus berkata bahwa ia dan rasul-rasul serta iabi-nabi
lainnya menerima wahyu ilahi tentang kebenaran yang tidak diketahui sebelum-
nya. Petrus juga mengakui nilai dari apa yang dinyatakan dan diilhan ikan Roh
Kudus untuk ditulis (2 Petrus 1:20-21). Dalam 2 Petrus 3:15-16 ia menunjuk-
kan pada pengajaran doktrin yang ditulis oleh rasul Paulus sebaga i Firman
Allah

Menjelang tahun 64 atau 65 TM, kebanyakan kitab Injil dan Surat-surat
Kiriman telah ditulis dan sedang beredar di antara jemaat-jemaat. K -mudian,
sekitar 25 atau 30 tahun kemudian, rasul Yohanes menerima Kitat Wahyu.
Setela h memungkinkan rasul itu menerima wahyu ini, maka Roh Kudu rupanya
telah melengkapi penyingkapan ilahi itu. Sekarang ini, oleh karena Alk tab telah
lengkap, kita tidak boleh menambah atau mengurangkannya. Secara bertahap
Allah menyatakan kehendak dan maksud-Nya selama jangka waktu sd itar 1600
tahun Kita tidak memerlukan tambahan lagi. Allah telah mengatak.m semua
yang la mau katakan kepada kita mengenai diri-Nya dan rencana-Nya Jagi kita.
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Ini berarti bahwa ilham khusus dari Roh Kudus yang mengadakan Fir-
man Allah dalam bentuk tertulis tidak tersedia bag! kita sekarang ini. Ilham
itu semata-mata untuk para penulis Alkitab. Kita bisa diilhami oleh Allah un-
tuk kemajuan kerajaan-Nya, tetapi bukan kepada penyingkapan-Nya yang ter-
tulis. Setelah membaca, mempelajari, dan menerapkan ajaran Alkitab, kita
dapat berkata dengan pasti bahwa Allah sungguh-sungguh telah berbicara
dengan jelas dan terus-menerus kepada kita. la telah mengungkapkan secara
sempurna apa yang Ia mau sampaikan. Tidak ada lain lagi yang dibutuhkan
atau diharapkan.

Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah terus berbicara kepada
gereja-Nya sekarang ini. Melalui karunia nubuat, Roh itu terus menyatakan
kepada orang-orang percaya tentang pikiran Allah. Akan tetapi, semua nubuat,
jikalau akan diterima, haruslah sesuai dengan Firman, membangun, menasihati,
dan menghibur orang-orang percaya (l Korintus 14:3). Karunia nubuat tidak
boleh mengganti, pun tidak dapat membantah penyingkapan yang diberikan
dalam zaman Rasuli sebagai petunjuk umum untuk gereja.

7 Kita telah melihat bahwa Yesus mengesahkan Perjanjian Lama dengan
mengutipnya banyak kali dalam pelayanan-Nya. Jawablah pertanyaan-
pertanyaan ini berkenaan dengan Perjanjian Baru dalam buku catatan saudara.
a Nas Alkitab apakah yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menge-

sahkan Perjanjian Baru sebelumnya?
b Menurut Yesus hal-hal apakah termasuk dalam kebenaran tambahan yang

akan dinyatakan?
c Tulislah dua nas Alkitab yang menyatakan bahwa rasul-rasul sendiri

mengakui bahwa apa yang sedang mereka tulis itu adalah penyingkapan ilahi.

8 Mengapa penting bagi kita mengetahui bahwa penyingkapan tertulis dari
Allah, yaitu Alkitab, adalah penyingkapan Allah yang lengkap? Gunakan buku
catatan saudara untuk menjawab pertanyaan ini.

Kanon Alkitab

Hampir 2000 tahun telah berlalu sejak munculnya penyingkapan terakhir
di Alkitab. Penyingkapan itu meliputi program penebusan Allah sebagaimana
Yang dinyatakan mula-mula dalam Perjanjian Lama dan undangan-Nya yang
terakhir kepada manusia dalam Perjanjian Baru.
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Saudara boleh bertanya, "Bagaimana banyak tulisan kebenaran yang
dinyatakan itu dikumpul bersama-sama untuk membentuk sebua J buku?
Bilarn.makah tugas itu dilaksanakan? Perwakilan, lembaga, atau individu
apakai yang bertanggung jawab atas pembentukan Alkitab itu?" Kita akan
membahas pertanyaan-pertanyaan ini.

Pembentukan Perjanjian Lama

I\: Ita menyebutkan ketiga puluh sembilan kitab Perjanjian Lama ir I sebuah
kanon Istilah itu berasal dari bahasa Yunani, kanon yang mula-mul i berarti
"sebuah batang atau tongkat. Kemudian istilah itu berarti suatu' tongkat
pengu] ur, suatu peraturan atau tolok ukur." Ketika diterapkan pada <\Ikitab,
kanon menunjuk kepada tolok ukur yang telah diukur menurut kriteri 1 terten-
tu dan terdapat memenuhi semua syarat agar diakui sebagai wahyu Al ah yang
diilharn kan.

lntuk mengulang secara singkat, permulaan dari wahyu Allah dit rlis oleh
Musa -ekitar tahun 1450 S.M. Penyingkapan terakhir dari Perjanjia n Lama
ditulis sekitar akhir abad kelima sebelum Kristus. Musa diakui sebaga penulis
kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama, yang sering disebut sebag, lJ Kitab-
kitab 1aurat. Berikutnya dalam Alkitab Ibrani adalah Kitab Nabi-nabi Ini ter-
masuk kitab-kitab yang tersingkap bagi mereka yang menduduki jabatar sebagai
nabi. Bagian yang ketiga disebut Tulisan-tulisan dan mencakup tiga kelompok:
1) kitab-kitab yang ditulis untuk kejadian-kejadian khusus seperti hari-hari raya
(misalnya, kitab Ester dibaca pada hari raya Purim); 2) kitab-kitab Syair (Maz-
mur, Amsal dan Ayub); dan 3) kitab-kitab sejarah yang tidak bersifat nubuat
(Daniel. Ezra, Nehemia, dan kitab-kitab Tawarikh, yang ditulis oleh mereka
yang tidak menduduki jabatan nabi, 'walaupun Daniel menjalankan karunia
nubuat I. Kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani adalah sama dengan 39 kit ib yang
kita kenal sebagai Perjanjian Lama.

Bu kti-bukti dari pakar sejarah Yahudi, Yosefus (tahun 95 TM) men .atakan
bahwa Kitab-kitab Perjanjian Lama dikumpul bersama-sama di bawa J perin-
tah Ezra dan anggota-anggota Sinagog Agung pada abad ke-5 S.M. Ke- 19 kitab
yang te rmasuk dalam ketiga kelompok yang telah disebutkan - Kita b-kitab
Taurat, Kitab Nabi-nabi, dan Tulisan-Tulisan - dianggap oleh urnat Allah
sebagai yang diilhami secara ilahi dan menjadi satu-satunya kaidah in an dan
perilaku. Catatan-catatan tentang pembahasan-pembahasan di rum ..h pen-
didikan di Yamnia, Palestina, antara tahun 70 dan 100 T.M. mengakui adanya
kanon ,9 kitab yang kita sebut Perjanjian Lama.
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Pembentukan Perjanjian Baru

Dalam dua abad terakhir sebelum Kristus, Israel menderita penindasan serta
penganiayaan yang hebat oleh bangsa-bangsa asing. Mereka bertanya-tanya,
"Mengapa Allah tidak turun tangan? Apakah tidak ada harapan bahwa keadilan
akan berlaku?"

Bagaikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang mencemaskan ini,
sekumpulan kepustakaan muncul yang kita sebut apokaliptis (yang berhubungan
dengan ramalan tentang peristiwa-peristiwa hebat yang menghancurkan dunia).
Beraneka ragam buku muncul yang ditegaskan telah ditulis oleh tokoh-tokoh
alkitabiah zaman dulu. Tulisan-tulisan yang dinamakan nubuat ini, menegaskan
bahwa Allah segera akan mendobrak sejarah dalam penghakiman yang keras,
menghukum yang jahat, serta memberi pahala bagi orang yang benar. Walaupun
kepustakaan ini mempunyai sedikit nilai sejarah, namun tidak pernah diakui
sebagai setaraf dengan Alkitab baik oleh orang Yahudi maupun oleh gereja
yang mula-mula. Sebuah contoh dari jenis kepustakaan ini adalah sekumpulan
tulisan yang disebut Apokrifa.

Dengan latar belakang ini, Yesus datang untuk melayani, mati, dibangkit-
kan, dan naik kepada Bapa. Ia datang untuk membawa pengharapan dan terang
kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan dosa; akan tetapi, Ia tidak
menghukum yang jahat dan tidak memberi pahala bagi yang benar. Sebalik-nya,
Ia mendirikan gereja serta menantang orang-orang percaya untuk memberitakan
Injil di mana-mana. Ia menyatakan secara khusus bahwa para pengikut-Nya
harus memberitakan segala hal yang telah dikatakan-Nya (Matius 28:20).
Dengan jelas, dibutuhkan semacam catatan tertulis mengenai apa yang telah
dikatakan- Nya.

Sementara jemaat yang mula-mula bertambah jumlahnya, dan tersebar
secara geografis, orang-orang percaya menjadi dewasa melalui pelayanan
pemberitaan Injil. Pelayanan ini dimulaikan oleh orang-orang yang telah hidup
bergaul dengan Tuhan selama Ia berada di dunia. Sewaktu orang-orang per-
caya bertumbuh secara rohani, muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai
penerapan praktis kasih karunia Allah terhadap persoalan setiap hari, terhadap
perbedaan budaya, terhadap tuntutan masyarakat, dan terhadap bidat (pan-
dangan atau doktrin yang bertentangan dengan kepercayaan yang diakui). Para
pemimpin rasuli menanggapi kebutuhan ini, dengan menulis surat-surat penga-
jaran (disebut surat-surat kiriman) yang diedarkan di antara jemaat-jemaat.
Nyatalah bahwa surat-surat ini diprakarsai oleh Roh Kudus dan diterima sebagai
Tulisan yang suci (2 Petrus 3:15-16). Kemudian, sewaktu para rasul serta pemim-
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pin d.m orang percaya generasi pertama mulai menjadi tua, Roh menggerak-
kan penulis-penulis tertentu untuk menulis tentang kehidupan Kristus (2 Petrus
1:12- j 5). Tulisan ini disebut kitab-kitab Injil (Matius, Markus, Lukas, dan
Yohanes).

Kita harus ingat bahwa pada saat yang sama jemaat menjadi dewasa, mun-
cullah "saudara-saudara" yang palsu, "nabi-nabi" palsu, dan "ani ikristus "
yang menawarkan diri sendiri serta doktrin-doktrin mereka kepada jemaat.
(Bacalah 2 Korintus 11:12-15; Galatia 1:6-9; 3:1; Kolose 2; 1 Timotius 4:1-3;
2 Tes ..ilonika 2; 2 Petrus 2; 1 Yohanes 2:18-19; dan Yudas, yang berbicara ten-
tang hal ini.) Sebagaimana Firman Allah itu tersebar, demikian juga tersebar
oleh beraneka ragam kepustakaan lainnya. Oleh karena itu dalam proses waktu,
gereja mengembangkan suatu cara untuk mengenali Kitab Suci yan! diilhami
secara ilahi serta memberikan tempat yang layak dalam gereja. Sudah tentu,
proses ini, menempatkan Kitab Suci itu terpisah dari semua bahan bacaan
lainnva.

Ukuran (kanon) untuk Perjanjian Baru adalah:

I. Kitab itu ditulis atau disokong oleh seorang rasul.
2 Isi kitab itu harus bersifat rohani sedemikian sehingga dikenal sebagai

diilhami secara ilahi.
3 Kitab itu harus diterima secara umum oleh gereja sebagai diilha mi secara

ilahi.

Sejak mula-mula sekali dalam eksistensi gereja ke-27 kitab dalar 1 Perjan-
jian Baru diukur dengan kriteria ini dan secara tidak resmi dianggap sebagai
diilhami oleh Allah. Ini dijadikan resmi ketika pada suatu landasan forr ial, Kon-
sili K'I rthago (sekelompok pemimpin-pemimpin gereja) mengumumkan pada
tahun 397 T.M. bahwa kanon Alkitab Perjanjian Baru adalah ke-27 kitab yang
sekarung ini termasuk dalam Perjanjian Baru. Jadi, konsili Gere.a hanya
membenarkan apa yang telah menjadi nyata bagi orang-orang pere iya yang
dipimnin oleh Roh.

9 Tul.slah tanggal yang kira-kira dan kelompok yang bertanggung ja wab atas
penetapan kanon Perjanjian Lama dan Baru.
a) Perjanjian Lama .
b) Per ianjian Baru ..
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10 Tulislah dengan kata-kata sendiri ketiga kriteria untuk memilih tulisan-
tulisan yang mula-mula di gereja yang termasuk dalam kanon Perjanjian Baru.
(Tulislah jawaban saudara dalam buku catatanmu.)

Hal Tahan Uji Naskah-Naskah

Ilham istimewa dari Roh Kudus yang dialami penulis sewaktu mereka beker-
ja menulis wahyu Allah berlaku pada tulisan atau naskah yang asli. Kita tidak
memiliki satu pun dari naskah itu sekarang ini, akan tetapi kita memiliki banyak
salinan-dokumen yang baik sekali. Oleh karena terdapat sedikit perbedaan di
antara salinan-salinan itu, kita tidak dapat mengatakan dengan tepat bahwa
Allah mengilhami setiap salinan.

Akan tetapi, dalam hal menyalin dan mengedarkan Tulisan-tulisan suci
itu, kita melihat banyak bukti mengenai perlindungan dan pemeliharaan Allah.
Sebenarnya, pemeliharaan teks yang tepat selama begitu banyak generasi
merupakan suatu mujizat pemeliharaan ilahi. Saudara mungkin dapat bertanya,
"Bagaimana tepatnya teks itu, karena perbedaan-perbedaan yang kecil bisa ter-
jadi dari salinan yang satu ke salinan lainnya?" Pertanyaan ini dapat kami jawab
dengan terus-terang dan dengan kepastian yang kuat, "Itu dapat dipercaya
sepenuhnya! Perbedaan-perbedaan sedemikian, tidaklah mempengaruhi sesuatu
kepercayaan atau pengajaran doktrin dan tidak mengubah pengertian kita ten-
tang penyingkapan Allah."

Kenyataannya ialah bahwa banyak ahli telah menghabiskan waktu berta-
hun-tahun membandingkan naskah-naskah yang tertua satu dengan yang lain
dan dengan naskah lainnya yang dapat dipercaya. Mereka telah melakukan
penelitian yang luas. Penemuan-penemuan baru salinan purba teks alkitabiah
dekat Laut Mati telah menyokong banyak pada pekerjaan ini.

Hasil dari seluruh penelitian ilmiah ini meyakinkan bahwa kita memiliki
teks yang dapat dipercayai sepenuhnya. Itu menyatakan bahwa teks yang kita
miliki sekarang ini dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani hampir sama dengan
yang asli (disebut alograf/tulisan sendiri seseorang), dan bahwa semua doktrin
penting dari Perjanjian 'Lama dan Baru adalah utuh. Allah, yang mengilhami
penulisan penyingkapan-Nya kepada manusia, telah memeliharanya selama
banyak generasi. Kita dapat percaya bahwa Alkitab kita adalah Firman Allah!



210 DASAR-DASAR KEBENARAN

Walaupun Alkitab menyatakan bahwa ilham istimewa dari R<h Kudus
dibutuhkan untuk penerimaan penyingkapan ilahi (2 Petrus I :20-211, namun
kita ndak dapat menyimpulkan dari Alkitab bahwa ilham yang sama tersedia
bagi mereka yang menerjemahkan, meneruskan, dan menyalinnya. Dengan ini,
saya tidak hendak mengatakan bahwa terjemahan-terjemahan tidak dapat diper-
cayai. Sebaliknya, kita mengetahui bahwa kebanyakan terjemahan sekarang
ini telah mengalami penelitian ilmiah yang cermat. Kebanyakan terjemahan itu
mempunyai mutu yang amat tinggi. Akan tetapi, saya ingin menjelaski n bahwa
kita tidak dapat menjadikan sesuatu terjemahan sebagai kekuasaan tertinggi
dalam iman dan perilaku, Kita bijaksana untuk membandingkan S,I tu terje-
mahali dengan yang lain dan memikirkan jasa setiap terjemahan dipandang dari
sudut Ilmiahnya yang baik.

11 Yang manakah dari pernyataan-pernyataan ini BENAR mengen.u kanon
Alkitab sebagaimana dibahas dalam pasal ini?
a Oleh karena kita tidak lagi memiliki naskah yang asli, kita tidak dapat

memastikan bahwa kanon itu adalah Firman Allah yang diilhami.
h Tstil ah kanon Alkitab menunjukkan bahwa semua kitab dalam Alki I ab telah

memenuhi patokan ini: kitab-kitab itu diilhami secara ilahi.
c Kita dapat menerima dengan yakin ajaran Alkitab sebab Allah tid, khanya

mengilhami tulisannya, tetapi Ia juga telah memeliharanya sepanja 19 abad.
d Bukan saja Allah mengilhami para penulis Alkitab dalam cara yang i timewa,

tetapi juga Ia mengilhami para sarjana yang menerjemahkan teks itu ke dalam
bah.isa-bahasa lain sampai semua terjemahan dapat dipercayai sepenuhnya.

e Beberapa pustaka apokaliptik, seperti Apokrifa, telah diterima ke dalam
kanim Perjanjian Lama.

f Perjanjian Lama kita adalah sama dengan Alkitab bahasa Ibrani
g Kanon Perjanjian Lama mempunyai 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru 27.

PENAFSIRAN ALKITAB

Tujuar 4. Menyebutkan metode yang tepat untuk menguraikan serta menaf-
sirkan Alkitab.

Barangkali sewaktu saudara membaca Firman Allah, saudar a telah
memperhatikan bahwa beberapa ayat dan bagian kelihatannya tidak menga-
jarkan Jengan jelas perbuatan serta maksud Allah. Juga tidak menur Jukkan
apa yang diharapkan-Nya dari manusia. Bahkan mungkin saudara men -mukan
bahwa Allah sama sekali tidak disebut. Sebagai contoh, saya sen ng kali
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bertanya-tanya nilai apakah yang ada pada kitab Pengkhotbah dan mengapa
kitab itu termasuk dalam Firman Allah. Banyak dari pernyataannya secara
langsung bertentangan dengan ajaran bagian lain dari Alkitab. Sewaktu mem-
baca kitab Pengkhotbah, saudara akan menemukan bahwa tema "Segala sesuatu
adalah sia-sia" (l :2) terjalin di seluruh kitab itu.

Bilamana kita menemukan ayat-ayat atau bagian Alkitab yang khusus ini,
kita harus menganalisisnya dengan teliti supaya dapat menafsirkannya dengan
tepat. Kita perlu membaca ayat-ayat sebelumnya dan yang mengikutinya. Dalam
kasus kitab Pengkhotbah, kita tidak boleh memisahkan pernyataan ini dari
bagian lain dari kitab itu atau dari seluruh Alkitab serta menggunakannya
sebagai landasan kehidupan kita. Kita harus membaca kitab Pengkhotbah secara
keseluruhannya supaya mengerti apa yang "sia-sia". Apabila kita tiba pada
pasal terakhir dari kitab ini, pesan dari seluruh kitab itu menjadi jelas ..
Pengarang telah menunjukkan secara jelas bahwa kehidupan yang terpisah dari
Allah, pasti tidak berfaedah dan sia-sia. Pengalaman telah mengajarkannya
suatu pelajaran yang ia ingin teruskan kepada kita dalam bentuk nasihat yang
sangat membantu:

Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu ... takutlah akan Allah,
dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewa-
jiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan k7
pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu
baik, entah itu jahat (12:1, 13-14).

Contoh ini mengajarkan kita suatu prinsip yang bernilai: Setiap ayat Fir-
man Allah harus dianalisis dan ditafsirkan dari sudut pengajaran Alkitab secara
keseluruhan. Jikalau kita mempelajari dan menerapkan prinsip ini, kita akan
membangun kehidupan Kristen kita pada suatu landasan yang sehat. Kita
boleh mendasarkan kehidupan dan perbuatan kita pada suatu ayat atau teks
yang terpisah. Jikalau kita tidak mengikuti prinsip ini, maka kita akan
mengalami kesulitan yang serius.

Allah menolong kita untuk mengerti pengajaran dari Firman-Nya. Roh
Kudus-Nya bukan hanya mengilhami mereka yang menulis Alkitab, tetapi Ia
menerangi pikiran orang-orang yang membacanya. Ini berarti Roh menerangi
pikiran orang percaya untuk mengerti apa yang dibacanya. Tanpa pertolongan
Roh, tidak seorang pun dapat mengerti Alkitab dengan semestinya, sebab dosa
telah menggelapkan pikiran itu. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka
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la menjelaskan kepada kita kebenaran yang terdapat di dalam Firman Allah,
dan la menolong kita untuk menafsirkannya secara tepat. (Lihat F: oma 1:21;
Efe~us 1:18; 4:18; I Korintus 2:6-16; dan I Yohanes 2:20,27.)

Dengan demikian, kita melihat bahwa Alkitab adalah penyingk ipan Allah
kepada manusia. Walaupun beberapa pernyataan yang tertulis di dalamnya
kelihatan bertentangan, apabila ditafsirkan dalam terang seluruh kitab atau
Alkitab, pengertiannya menjadi jelas. Tambahan pula, Roh Kudus menerangi
pikir an kita supaya kita dapat menafsirkan dengan tepat Firman Allah dan
mengerti pelajaran yang Allah ingin kita pelajari.

12 Sempuruakan kalimat ini: Semua ayat harus dianalisis dan ditafsir kan dalam
terang dan pengajaran .

KEKUASAAN ALKITAB

Tujuan 5. Menyatakan kedudukan apakah kekuasaan Firman AI/al. harus ada
dalam hidup kita.

Suatu pertanyaan yang sangat penting timbul ketika kita m nnpelajari
Alkitab. Bagaimanakah pentingnya Alkitab itu dalam hubungan dengan
kehidupan dan kehendak kita? Alkitab dari permulaan hingga akhir IT enyatakan
pera-aan Allah dalam hal ini. Kita belajar bahwa Firman Allah itu harus men-
jadi kekuasaan yang tertinggi dalam segalaperkara iman dan perilaku (2 Timo-
tius \:16-17).

Dari permulaan perhubungan-Nya dengan manusia, Allah menyatakan
kehendak dan maksud-Nya. la juga memberitahukan umat-Nya bahwa Ia
mengharapkan agar mereka mengetahui hukum-hukum-Nya dan hi.Iup sesuai
dengan hukum-hukum itu, "Segala yang kuperintahkan kepadamu. haruslah
kam J lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun
menuuranginya" (Ulangan 12:32). Bahkan Ia mengatakan bahw I Ia akan
menuuji mereka untuk melihat apakah mereka mengerti perkataan-Nya dan
akan menaatinya (Ulangan 13:3).

Bagaimanakah jikalau seorang nabi atau penafsir mimpi datang ke tem-
pat saudara dan mengadakan mukjizat atau memenuhi janji dalam cara yang
khusus, Apakah hal itu menjadi dia seorang nabi yang benar? Tidak, kecuali
apa vang dikatakannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah dalam
Firman-Nya (lihat Ulangan 13:1-3).
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Prinsip ini diulangi di seluruh Alkitab. Kita tidak boleh disesatkan oleh
tanda-tanda heran, keajaiban, mujizat, hal-hal yang hanya menyenangkan hati,
atau sesuatu yang akan menyeret kita jauh dari kebenaran Firman Allah.

Cara untuk melanjutkan hubungan kita dengan Yesus ialah hidup menurut
Firman-Nya, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam
kasih-Ku" (Yohanes 15:10). Kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Kristus
melalui ketaatan kita terhadap kehendak-Nya yang dinyatakan, "Kamu adalah
sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu"
(Yohanes 15:14).

Firman Allah itu adalah kebenaran (Yohanes 17:17). Karena itu kita harus
menjadikannya kekuasaan tertinggi dari kehidupan pribadi maupun dari
kehidupan bersama dalam jemaat. Di dalam banyak gedung gereja, kita menem-
patkan mimbar di tengah-tengah podium sebab di situlah Firman Allah dikhot-
bahkan. Hal ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh Pemazmur Daud,
"Sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu" (Mazmur
13&:2).

Firman Allah seharusnya menjadi yang terpenting dalam setiap bagian
hidup kita. Kita harus menempatkan pengajarannya di atas ajaran keluarga
atau sahabat-sahabat. Kita harus memberi perhatian kepada peringatannya. dan
bimbingannya. Firman Allah harus memetintah atas perasaan kita.

Oleh sebab itu alangkah pentingnya mempunyai ajaran Alkitab yang sehat
dalam gereja kita. Kita harus mengembangkan kasih dalam hati orang-orang
percaya untuk menyelidiki Firman Allah secara sistematis. Orang harus berkum-
pul dalam rumah Allah bukan karena acara-acara atau kepribadian, tetapi oleh
karena mereka mengasihi Firman Allah.

Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.

Yesaya 40:8

13 Berdasarkan apa yang telah kita pelajari dalam bagian ini, jelaskan dalam
buku catatan saudara apakah kedudukan kekuasaan Firman Allah dalam hidup
kita.
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soal-soal untuk menguji diri
ME "JCOCOKKAN

1 Mencocokkan tiap-tiap istilah (sebelah kanan) dengan definisinva (sebelah
kiri) .
••••8 Hal menyampaikan cerita-cerita yang tidak tertulis dari

satu generasi kepada generasi yang berikut.
.....b Apakah yang terjadi bilamana Roh Kudus menolong

kita untuk mengerti Firman Tuhan.
.... c Naskah Alkitab yang asli.
.... d Suatu pekerjaan yang khusus dari Roh Kudus dalam

membimbing orang-orang yang menulis buku-buku
dari Alkitab.

.... e Penyingkapan-diri oleh Allah dan perbuatan-Nya yang
tidak dapat diketahui dengan cara lain .

....f Tulisan-tulisan yang bercirikan berbagai ramalan
mengenai peristiwa-peristiwa hebat yang menghancur-
kan dunia .

.... g Sistem ukuran menurut kriteria tertentu untuk mene-
tapkan kitab-kitab yang manakah yang diilhami secara
Ilahi.

1) Ke iustakaan
Ap rkaliptis

2) Otograf (tulis-
an iendiri)

3) Tradisi Lisan
4) Kar.on
5) Per' gilham
6) Pen erangan
7) Pen vingkapan

BEN ,\R-SALAH. Tulislah B di depan pernyataan yang benar dan ~ di depan
pernyataan yang salah .

.... 2 Gereja adalah kekuasaan terakhir dalam soal iman dan perilaku .

.... 3 Untuk mengerti kebenaran Firman Allah kita harus menganalisa serta
menafsirkan dengan teliti apa yang telah tertulis dalam terang pengajaran
seluruh Alkitab .

.... 4 Pengilhaman Alkitab termasuk otograf, salinan-salinan dari ote graf, ter-
jemahan, dan versi.

.... 5 Kita mempunyai keyakinan bahwa Alkitab kita dapat dipercayai sebagai
1 irman Allah yang diilhami sebab kita melihat bukti bahwa Al lah telah
memelihara teks yang tepat selama banyak generasi.

.... 6 Semua kitab yang diterima ke dalam kanon Alkitab diakui seba gai yang
diilhami secara ilahi.

.... 7 Kekhususan Firman Allah berarti bahwa dalam ke-66 kitab Alkitab kita
mempunyai penyingkapan tertulis yang lengkap mengenai Allan.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

7 a Yohanes 16:12-15.
b Bimbingan dan penerangan rasul i serta doktrin selanjutnya.
c Efesus 3:4-5, 9-10; 2 Petrus 3:15-16; 2 Petrus 1:20-21.

1 Penyingkapan, sebagaimana dihubungkan dengan Allah, berarti bahwa Allah
menyatakan kepada manusia apa yang mereka tidak dapat mengetahui ten-
tang diri-Nya dan maksud-Nya dengan cara lain.

8 Karena kita akan mengetahui bahwa kita harus menolak setiap pernyataan
yang kemudian disebut penyingkapan, karena tidak sesuai dengan apa yang
Allah telah nyatakan, dan tidak memuliakan Dia.

2 a Benar.
b Salah.
eSaIah.
d Benar.

9 a) Kira-kira 500 S.M. oleh Ezra serta anggota-anggota dari Sinagog Agung.
b) 397 T.M. oleh Konsili Karthago.

3 a "Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Tuliskanlah semuanya
ini dalam sebuah kitab ... ,,,

b "Lalu Musa menuliskan segala Firman Tuhan itu."
e "Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan" (Yesaya adalah penulisnya).
d "Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, bunyinya."
e "Beginilah Firman Tuhan."
f "Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat

karunia rohani, ia harus sadar, bahwa apa yang kukatakan kepadamu
adalah perintah Tuhan."

g "Paulus telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan
kepadanya" (Perhatikan dalam ayat 16 Petrus mengakui bahwa apa yang
ditulis Paulus adalah Firman.)

10 Kitab-kitab itu harus-ditulis atau disokong oleh seorang rasul. Isinya harus
mempunyai sifat rohani yang menunjukkan bahwa itu diilhami secara ilahi.
Tulisan itu harus diterima oleh seluruh jemaat sebagai diilhami secara ilahi.
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4 b) pemberian kesanggupan yang khusus.
dj pimpinan Roh Kudus .
f) seluruh isi .

11 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Salah.

eSalah.
f Benar.
g Benar.

5 Walaupun ada kebiasaan mematahkan tulang dari mereka yang c isalibkan
un tuk mempercepat kematian mereka, namun tidaklah perlu unn.k mema-
tahkan tulang-tulang Yesus, karena tentara mendapati Dia telah mati. Jadi,
sebaliknya, mereka menusuk lambung-Nya dengan tombak.

12 Alkitab seluruhnya atau seutuhnya.

6 a Yesus menunjukkan rasa hormat dan pengakuan-Nya terhadap Alkitab
-ebagai Firman Allah; banyak nubuat Alkitab telah digenapi; di dalam
Allah terdapat kesatuan berbagai tema.

b la sering mengutip daripadanya.
c Satu contoh ialah tempat Yesus lahir yang telah dinubuatkan oleh Mikha;

nubuat lain ialah cara kematian Yesus yang dinubuatkan oleh Yt saya dan
Daud.

d Penebusan manusia.

13 Jawaban saudara harus sama dengan yang berikut: Alkitab, Firman Allah,
sel- arusnya merupakan kekuasaan terakhir dalam seluruh perk.ira iman
(kepercayaan) kita serta perilaku kita. Firman itu harus memimpin 1 indakan,
pik Iran, dan emosi kita. Kita harus mempelajarinya dengan St tia serta
menerapkan ajarannya dalam seluruh hidup kita.
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