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Alkitab

Beberapa tahun yang lalu seorang nakoda melabuhkan
kapalnya di sebuah pelabuhan di kepulauan Pasifik Selatan
yang indah. Dia telah mendengar bahwa penduduk asli,
yang dulunya pemakan daging manusia, sekarang bersikap
ramah dan sangat berminat kepada perdagangan. .

Sementara nakoda itu bercakap-cakap dengan kepala
suku, dia melihat bahwa kepala suku itu sedang memegang
sebuah Alkitab besar. Nakoda itu tertawa dan mengatakan
kepada kepala suku itu, "Tentunya anda tidak mempercayai
buku tua itu, bukan? Itu sudah kuno dan tidak berguna
bagi siapa saja."

Kepala suku itu melihat sepintas kepada prajurit-prajurit-
nya yang berdiri di sekelilingnya dan kemudian berpaling
kepada nakoda itu. "Nakoda," jawabnya dengan tenang,
"anda boleh saja berpikir bahwa buku ini tidak berguna.
Anda tidak tahu bahwa sebenarnya buku ini sudah sangat
bermanfaat bagi diri anda. Jika bukan karena Buku ini yang
telah mengubah kehidupan kami, tentunya anda sudah kami
masukkan dalam kuali kami."

Pengaruh penyelidikan Alkitab pada kehidupan seseorang,
juga dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Nakoda
kapal itu memperoleh manfaatnya, karena seseorang lain
telah membaca Alkitab. Dalam pelajaran ini saudara akan
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belajar bagaimana mengambil manfaat dari penelaahan Alki-
tab.

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •• :
Mengapa mempelajari Alkitab?
Apakah manfaat-manfaatnya?

Pelajaran ini akan menolong saudara •..
o Menerangkan setiap orang perlu mempelajari Alkitab.
o Menuliskan delapan manfaat penelaahan Alkitab.

o Menyadari pentingnya mempelajari Firman Allah dengan
tetap teratur.
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12 Alkitab Saudara

MENGAPA MEMPELAJARI ALKITAB?

Ada banyak alasan mengapa semua orang harus mempela-
jari Alkitab. Marilah kita menilik tiga di antaranya: 1) suatu
hak istimewa, 2) cara untuk bertumbuh secara rohaniah,dan
3) cara untuk mengetahui rencana Allah bagi kita.

Suatu Hak Istimewa

Tujuan 1. Mengetahui alasan-alasan mengapa mempelajari
Alkitab merupakan suatu hak istimewa.

Pada suatu hari teman-temanku, Don dan Bonnie, mene-
rima sepucuk surat istimewa. Isinya ialah undangan untuk
menemui Putri Anne dari Inggris. Menerima surat dari seo-
rang yang begitu penting saja sudah merupakan hak istime-
wa, tetapi apa yang ditawarkan oleh surat itu bahkan meru-
pakan suatu hak istimewa yang lebih besar, yaitu kesempat-
an untuk menemui anggota keluarga raja!

Saudara dan saya juga menerima suatu surat penting, be-
rita pribadi bagi kita dari seseorang yang jauh lebih mulia
dari raja mana pun di dunia ini, yaitu dari Allah sendiri!
Tetapi yang terlebih penting lagi daripada menerima surat
ini dan dapat membacanya, ialah undangan yang diberikan
melalui surat itu kepada kita. Dalam surat. itu, yang kita
namakan Alkitab, Allah sendiri mengundang kita untuk
menjadi anak-anak-Nya dan hidup bersama Dia selama-lama-
nya! Dia mengatakan, bahwa kita dapat menjadi anak-anak-
Nya dengan jalan menerima Yesus Kristus, Putra-Nya, seba-
gai Juruselamat pribadi kita. Bukankah itu suatu hak isti-
mewa, bahwa kita dapat belajar tentang Allah dan janji-janji-
Nya kepada kita melalui penelaahan Alkitab?
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Yang Harus Saudara Kerjakan

Dalam setiap bagian Yang Harus Saudara Kerjakan terda-
pat pertanyaan atau latihan yang akan menolong saudara
mengulang kembali atau mempraktekkan apa yang baru saja
saudara pelajari. Sebelum mengerjakan latihan itu, bacalah
dengan saksama petunjuk yang diberikan. Bila jawabannya
panjang, tuliskan jawaban itu dalam sebuah buku catatan
dan pakailah buku tersebut juga untuk membuat catatan
mengenai pelajaran.

1 Lingkari huruf di depan anak kalimat yang tepat, yang
menyempurnakan pernyataan berikut ini. Salah satu
hak istimewa yang terbesar yang dapat dimiliki seseo-
rang ialah menerima berita pribadi dari
a) presiden negaranya.
b) teman akrabnya.
c) Allah.

2 Yang mana dari pernyataan berikut ini menyatakan
mengapa penelaahan Alkitab merupakan suatu hak isti-
mewa? Lingkari huruf di depan jawaban-jawaban yang
tepat.
a) Yaitu surat pribadi Allah untuk setiap anak-Nya.
b) Allah ingin menceritakan hal-hal tentang diri saudara

sendiri dan tentang diri-Nya.
c) Buku pembimbing ini mengatakan demikian.

Cocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat
pada akhir pelajaran ini.

• • •
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Cara untuk Bertumbuh

Tujuan 2. Memilih pernyataan-pernyataan yang menunjuk-
kan bagaimana Alkitab menolong orang percaya
untuk bertumbuh.

Agar keadaannya sehat dan normal, anak harus bertum-
buh dan memakan makanan yang tepat adalah perlu sekali
bagi pertumbuhan itu.

Alkitab mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus
bertumbuh secara rohaniah. Dalam Efesus 4:15 tertulis,
"Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus,
yang adalah Kepala." Santapan rohaniah kita adalah Alki-
tab, dan cara kita "memakannya" adalah dengan menelaah-
nya. Sementara kita mempelajarinya, kita makin mengenal
Juruselamat kita Yesus Kristus. Pengetahuan inilah yang
menolong kita untuk bertumbuh dan menjadi orang Kristen
yang kuat. "Kita mencapai ... pengetahuan yang benar
tentang Anak Allah, kedewasaan penuh ... sehingga kita
bukan lagi anak-anak" (Efesus 4:13t14).

"3 Yang Harus Saudara Kerjakan

Pilihlah dua jawaban yang paling tepat, yang menyem-
purnakan kalimat ini. Mempelajari Alkitab menolong
seorang percaya bertumbuh, karena
a) dia menerima makanan rohaniah.
b) dia belajar lebih banyak tentang Yesus Kristus.
c) pengetahuannya akan menjadikan dia seorang pen-

ting dalam gereja.

Hafalkan ayat-ayat berikut ini sehingga saudara dapat
mengulanginya lagi sebagaijanji kepada Tuhan Yesus Kristus.
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Terpujilah Engkau, ya Tuhan; ajarkanlah ketetapan-kete-
tapan-Mu kepadaku. Aku hendak merenungkan titah-
titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan
bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu; firman-Mu ti-
dak akan kulupakan (Mazmur 119:12,15,16).

Suatu Metode untuk MempelajariRencana Allah bagi Kita
Tujuan 3. Menerangkan pentingnya mempelajari rencana

Allah bagi kita.

Beberapa tahun yang lalu seorang teman saya agak sakit.
Bukan tubuhnya saja yang sakit, tetapi dia merasa sedih
juga. Waktu itu dia menerima sepucuk surat dari pemuda,
bakal suaminya. Pemuda itu membesarkan hatinya, menga-
takan bahwa dia mengasihinya, dan akan datang untuk
mengawininya. Sungguh mengherankan, betapa cepatnya
dia sembuh setelah menerima surat dari seseorang yang
benar-benar mempedulikannya.

Alkitab sarna seperti surat itu, karena Alkitab mencerita-
kan tentang kasih Allah kepada kita. Juga di dalamnya
Allah memberi petunjuk untuk kehidupan kita dan berjanji
bahwa pada suatu hari kelak kita akan hidup bersama-Nya
untuk selama-lamanya.

Jika kita bersedih hati atau tubuh kita kurang nyaman,
sangatlah baik untuk membuka berita pribadi Allah ini dan
membaca maksud rencana-Nya bagi kita. Penelaahan ini
akan menolong kita akan merasa lebih baik, akan membe-
sarkan hati kita dan mengajarkan kita bahwa masing-masing
kita penting bagi Allah.

Dalam penelaahan Alkitab kita tidak saja mempelajari
maksud rencana Allah bagi kita, tetapi juga janji.janji-Nya
untuk masa kini. Kita akan mempelajari beberapa janji
dalam bagian berikut ini.
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Yang Harus Saudara Kerjakan

5

Lingkari huruf di depan setiap anak kalimat yang tepat
sebagai pelengkap kalimat berikut ini. Sangatlah pen-
ting untuk mempelajari rencana Allah bagi kita, karena
itu
a) berisi janji-janji-Nya kepada kita.
b) menawarkan pengharapan dan dorongan.
c) menunjukkan ketidaklayakan kita.
d) mengungkapkan kasih Allah kepada kita.
e) memberi petunjuk bagi hidup kita.

Dalam buku catatan saudara tuliskan ayat-ayat Maz-
mur 119 yang telah saudara pelajari. Ucapkan ayat-
ayat itu sebagai doa dan bersyukurlah kepada Allah
karena Firman-Nya.

APAKAH BEBERAPA MANFAATNYA?

Tujuan 4. Menuliskan delapan manfaat penelaahan Alkitab
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Manfaat adalah sesuatu yang menolong saudara. Kita
akan memilih delapan manfaat yang kita terima dari pene-
laahan Alkitab.

Makanan bagi jiwa
Kesukacitaan
Dekat dengan Allah
Dorongan
Landasan
Inspirasi
Kebenaran
Jaminan



Manfaat Penelaahan Alkitab 17
Makanan bagi Jiwa

Alkitab adalah makanan yang memelihara hidup jiwa kita.
Jika kita membacanya setiap hari kita akan menerima kese-
hatan dan kekuatan baik bagi tubuh maupun jiwa. Yesus
berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari
setiap firman yang keluar dari mulut Allah" (Matius 4:4).

Kesukacitaan

Kita benar-benar memperoleh kesukacitaan ketika mem-
baca Alkitab. Sama seperti kita mengalami sukacita ketika
membaca kabar baik tentang mereka yang kita kasihi, demi-
kian pula kita dapat merasa senang ketika membaca kabar
baik, yaitu kasih Allah kepada kita. Bahkan perintah dan
petunjuk-Nya kepada kita mendatangkan sukacita, karena
kita mengetahui itu adalah untuk kebaikan kita. Mazmur
119:111 berbunyi, "Peringatan-peringatan-Mu adalah milik
pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegi-
rangan hatiku."

Dekat dengan Allah

Kita merasakan dekat dengan Allah apabila kita membaca
Firman-Nya. Dia ada dan berbicara sendiri kepada kita. Ini-
lah keuntungan paling besar yang tak terbayangkan.

Dorongan

Firman Allah penuh dengan dorongan bagi kita. Dia
memberi contoh-contoh mengenai perhatian-Nya yang pe-
nuh kasih kepada kita dan berjanji untuk memelihara kita.
Dalam kitab Petrus ada sebuah ayat yang baik sekali untuk
dihafal. "Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu" (I Petrus 5:7).
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Landasan
Sebuah landasan adalah alas untuk membangun sesuatu.

Yesus berkata bahwa Firman-Nya adalah landasan yang
dapat diandalkan bagi kepercayaan dan kehidupan kita.
Orang-orang yang tidak percaya dan tidak mempelajari
Alkitab adalah sama dcngan sebuah rumah tanpa landasan,

Inspirasi
Melalui Firman-Nya, Allah membangkitkan iman akan

menerima keselamatan-Nya, pengharapan bagi masa depan
kita, dan kasih bagi sesama kita. Inspirasi itu adalah penga-
ruh yang membimbing kita menuju pikiran atau tindakan
yang baik. Banyak penyair, musikus, dan seniman telah
memperoleh inspirasi mereka dari Alkitab. Alkitab telah
menimbulkan ide-ide yang bagus dalam pikiran mereka
untuk menciptakan syair, nyanyian, atau lukisan.

Kebenaran
Kebenaran yang kita temukan dalam Alkitab menjawab

pertanyaan-pertanyaan kita yang terpenting, serta memberi-
kan makna dan tujuan hidup ini. Kebenaran itu membebas-
kan kita dari semua ketidaktahuan dan kesalahan. "Kamu
akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memer-
dekakan kamu" (Yohanes 8:32).

Jaminan
Jaminan tidak saja berarti keselamatan, tetapi juga perse-

diaan untuk masa depan. Kita menemukan Jaminan yang
sungguh dalam Firman Allah, ketika firman itu membim-
bing kita kepada keselamatan dalam Kristus dan rumah yang
kekal di surga. Itulah "pedang dan perisai" kita terhadap
dosa dan Iblis - senjata rohaniah kita - jika kita memp ela-
jarinya dengan teratur.
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Yang Harus Saudara Kerjakan
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Dalam buku catatan saudara tuliskan di luar kepala ke-
delapan manfaat penelaahan Alkitab yang sungguh-
sungguh seperti yang tertulis di atas. Dapatkah saudara
menambahkan yang lain lagi, yang melintas dalam
pikiran saudara seraya saudara membaca Alkitab?

7 Tuliskan di depan uraian pada sebelah kiri huruf man-
faat yang cocok dengannya.

· ... a Makanan yang menguatkan
kita.

· b Allah selalu menyertai kita.

· c Allah memelihara kita.

· d Kabar baik Alkitab mem-
bawa kesukacitaan.

· ... e Hidup kita dibangun atas
Firman Allah.

· ... f Baik sekarang ini maupun
di masa mendatang kita su-
dah selamat.

· ... g Kita menerima ide-ide baik
dan bertindak sesuai de-
ngannya.

· ... h Membebaskan kita dari ke-
salahan dan ketidaktahuan.

'l ) Jaminan
2\ Kebenaran
3) Inspirasi
4) Landasan
5) Dorongan
6) Dekat dengan Allah
7) F esukacitaan
8) M .kanan bagi Jiwa
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Cocokkan Jawaban Saudara

Jawaban untuk latihan pelajaran tidak diberikan dalam
urutan yang sebenarnya, sehingga saudara tidak akan meli-
hat jawaban pertanyaan berikutnya sebelumnya. Carilah
nomor yang saudara perlukan, dan berusahalah untuk tidak
melihat jawaban-jawaban lainnya lebih dahulu.

1 c) Allah.

5 Saya harap saudara sudah menghafal ayat-ayat itu dan
akan sering memakainya sebagai doa saudara.

2 a) Yaitu surat pribadi Allah untuk setiap anak-Nya.
b) Allah ingin menceritakan hal-hal tentang diri saudara

sendiri dan tentang diri-Nya.

6 Makanan bagi jiwa.
Kesukacitaan.
Dekat dengan Allah.
Dorongan.
Landasan.
Inspirasi.
Kebenaran.
Jaminan.
(Saudara dapat menambahkan keuntungan lain yang telah
disebutkan dalam pelajaran ini seperti kasih, harapan, per-
tumbuhan rohaniah, dan hidup kekal.)

3 a) dia menerima makanan rohaniah.
b) dia belajar lebih banyak tentang Yesus Kristus.
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7 a 8) Makanan bagi jiwa.
b 6) Dekat dengan Allah.
c 5) Dorongan.
d 7) Kesukacitaan.
e 4) Landasan.
f 1) Jaminan.
g 3) Inspirasi.
h 2) Kebenaran.

4 a) berisi janji-janji-Nya kepada kita.
b) memberi pengharapan dan dorongan.
d) mengungkapkan kasih Allah bagi kita.
e) memberi petunjuk bagi hidup kita.




