
Bagaimana
Kita Mengetahui
Bahwa
Alkitab adalah
Firman Allah

Hampir setiap orang Kristen kelak akan menghadapi per-
tanyaan ini, "Bagaimana anda mengetahui bahwa Alkitab
itu benar?"

Pertanyaan itu tidak baru. Pencobaan pertama yang di-
lancarkan kepada manusia dimulai dengan menyerang Fir-
man Allah. Iblis dalam bentuk seekor ular mengatakan
kepada Hawa, "Barangkali firman Allah begini ... ?" (Li-
hatlah Kejadian 3:1 Terj. Lama) Iblis masih menyarankan
keraguan yang sama, "Barangkali firman Allah beginikah?"

Firman Allah adalah pertahanan kita terhadap iblis. Ke-
tika Yesus dicobai di padang gurun, pertahanan-Nya terha-
dap musuh itu adalah Firman Allah. Kita juga memperguna-
kan Firman itu apabila kita ingin menolong orang lain yang
diserang oleh keraguan dan ketakutan. Dan kita memper-
gunakan Firman-Nya untuk memberi bimbingan kepada
mereka yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ikhlas,
karena mereka ingin mengetahui jalan yang benar. "Dan
siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertang-
gungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta per-
tanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada
padamu" (I Petrus 3:15-16).

Dalam kedua pelajaran yang terakhir kita mempelajari isi
buku-buku Alkitab. Sekarangmarilah kita mencari jawaban
mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu benar.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Pengaruh Kitab Suci
Keanekaragaman dan Kesatuan Kitab Suci
Ketiadaan salah Kitab Suci
Penemuan-penemuan tentang Kitab Suci
Keunggulan Kitab Suci
Nama Pengarang Kitab Suci
Penggenapan Nubuat Kitab Suci
Peniadaan Alternatif dalam Kitab Suci
Ketahanan Kitab Suci

Pelajaran ini akan menolong saudara untuk ...
o Memberi alasan-alasan mengapa Alkitab adalah Firman

Allah.
o Menyadari bahwa Alkitab adalah kebenaran dan berke-

naan dengan kehidupan saudara.
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Kata bukti berarti membuktikan atau menunjukkan de-
ngan jelas. Kita akan mempelajari sembilan dari banyak
bukti yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah Firman
Allah yang benar. Bukti-bukti itu sebagai berikut:

Pengaruh
Keanekaragaman dan Kesatuan
Ketiadaan salah
Penemuan-penemuan
Keunggulan
Nama Pengarang
Penggenapan Nubuat
Peniadaan Alternatif
Ketahanan

PENGARUH KITAB SUCI

Tujuan 1. Mengetahui bahwa janji-janji Kitab Suci yang di-
penuhi dalam mengubah kehidupan manusia
adalah bukti bahwa Alkitab berasal dari Allah.

Pengaruh yang luar biasa dari Alkitab membuktikan bah-
wa ia berasal dari Allah. Penggenapan janji-janjinya mem-
buktikan bahwa janji-janji itu benar dan asli.

Penyembuhan-penyembuhan yang sangat menakjubkan,
kelepasan dari ketagihan ganja dan alkohol, perubahan hi-
dup, dan berjuta-juta jawaban doa yang didasarkan pada
janji-janji dalam Alkitab adalah sebagian dari bukti-bukti
yang meyakinkan kita bahwa Allah yang membuat janji-
janji itu.

Seorang ateis pernah menantang seorang penginjil untuk
berdebat. Dia menerima tantangan itu dengan syarat bahwa
dia diperkenankan membawa 100 orang yang akan bersaksi
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bagaimana Kekristenan telah mengubah hidupnya. Demi-
kian pula ateis itu akan membawa 100 orang yang akan ber-
saksi bagaimana ateisme telah mengubah hidup mereka.
Tiada gunanya mengatakan bahwa perdebatan tidak jadi
diadakan karena si ateis itu tidak bisa memenuhi persya-
ratan.

Pada waktu Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab,
Dia mengubah hidup kita dan mengangkat patokan moral
perorangan, keluarga, dan bahkan bangsa.

~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Sebuah penjajakan yang diadakan di Brasilia menun-
jukkan, bahwa dalam waktu dua generasi orang Kristen
mempunyai persatuan keluarga yang lebih erat dan sta-
bilitas ekonomi yang lebih baik dari keluarga bukan-
Kristen. Berdasarkan bukti itu, sempurnakan pernya-
taan berikut. Pengaruh Alkitab yang mengubah kehi-
dupan menjadi lebih baik membuktikan bahwa Alkitab
adalah
a) Kitab Allah melalui mana Dia bekerja.
b) suatu penipuan cerdik yang menipu orang.
c) sebuah buku filsafat tingkat tinggi.

KEANEKARAGAMANDAN KESATUAN KITAB SUCI

Tujuan 2. Menguraikan bagaimana konsepsi keanekaragam-
an dan kesatuan dapat dikenakan pada Kitab Suci.

Bayangkan ada 40 orang yang menulis Alkitab: dokter
dan sariana hukum, nelayan, raja, petani, pujangga, prajurit,
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pengusaha, dan gembala. Mereka menulis dalam kurun wak-
tu 1600 tahun - dari Musa, yang menuliskan kitab Taurat
pada 1500 tahun sebelum Kristus, sampai Yohanes, yang
menuliskan kitab Wahyu pada 100 tahun setelah kelahiran
Kristus. Latar belakang dan kegemaran yang beranekara-
gam, lingkup waktu dan tempat yang begitu luas dari penu-
lis-penulis Alkitab itu akan mempersukar adanya kesatuan
atau keharmonisan dalam buku mereka.

Namun demikian, Alkitab memilikinya. Kesatuan tema
dan keharmonisan pengajaran oleh berbagai-bagai penulis
itu merupakan bukti bahwa mereka menerima ilham dari
sumber yang sama, yaitu Allah.

~

2
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah anak kalimat yang benar sebagai pelengkap
kalimat berikut. Kata keanekaragaman dan kesatuan
dapat dikenakan pada Kitab Suci, karena
a) Kitab itu diilhamkan oleh satu oknum, yaitu Allah.
b) adalah penting untuk mengubah-ubah tema dan ke-

satuannya.
c) berbagai macam penulis menulis mengenai tema

yang seragam.
d) orang dengan berbagai macam latar belakang sering

kali mempunyai pemikiran yang sama benar.
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1

•KETIADAAN SALAH KITAB SUCI

. Tujuan 3. Mengetahui dua bukti yang menunjukkan ketia-
daan salah Kitab Suci.

Ketiadaan salah Alkitab, atau bebas dari kesalahan, meli-
puti ketepatan sejarah dalam hal kejadian, manusia, tempat,
silsilah, kebiasaan sosial, dan perkembangan politik.

Ketika ilmu pengetahuan meningkat, ide-ide yang salah
dibuang. Buku pelajaran harus diubah, tetapi Alkitab tidak.
Para penulisnya tidak terlindung dari kepercayaan yang
sesat pada zamannya, tetapi Allah menahan mereka menu-
liskan kesesatan itu dalam Alkitab. Dia menjaga agar Alki-
tab bebas dari kesalahan, dan nasihatnya itu sangat praktis
untuk keadaan dewasa ini.

Meskipun tidak ada dua orang yang mempunyai pemikir-
an sama, Allah juga menahan para penulis ini menuliskan
hal-hal yang bertentangan, ketika mereka menyampaikan
bermacam-macam tahap dari temanya.

Para penulis sejarah dunia mungkin dengan sengaja mera-
hasiakan kesalahan para pemimpin atau bangsa mereka. Te-
tapi Alkitab tidak memihak dan tepat sekali, menunjukkan
fakta-fakta sebagaimana adanya. Alkitab tidak saja menca-
tat kebersihan hati suatu bangsa, tetapi juga kegagalan dan
dosa mereka. Ada tertulis bahwa kita boleh belajar dari
kekeliruan orang lain. Karena Alkitab tidak berusaha me-
nyembunyikan sesuatu, maka nyata sekali bahwa di dalam-
nya tidak terdapat kesalahan.

• • •
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~
3

Yang Harus Saudara Kerjakan

Sebagai kitab sejarah Ibrani, Alkitab mencatat dosa
dan hukuman bangsa Ibrani dan para pahlawannya.
Ini adalah
a) ciri khas kitab-kitab sejarah, karena bangsa-bangsa

ingin mendengar yang benar tentang kegagalan me-
reka.

b) bukti ketiadaan salahnya dan menunjukkan bahwa
Alkitab ditulis dari sudut pandangan Allah.

4 Satu bukti ketiadaan salah Alkitab ialah bahwa penu-
lisnya
a) mencantumkan kepercayaan yang populer pada za-

mannya.
b) mencari keterangan dari tulisan-tulisan lain untuk

menghindari kesalahan.
c) dicegah oleh Allah untuk menulis hal-hal yang ber-

tentangan.

Cocokkan jawaban saudara.

PENEMUAN ·PENEMUAN TENTANG KITAB SUCI

Tujuan 4. Mengetahui bagaimana pelajar-pelajar berbagai
macam ilmu pengetahuan kini menyadari kete-
patan Alkitab.

Arkeologi, ilmu pengetahuan yang menyelidiki kebuda-
yaan-kebudayaan kuno, telah menemukan naskah-naskah
dan monumen-monumen yang membuktikan bahwa catat-
an-catatan Alkitab itu benar.

Misalnya, Sargon, yang disebutkan dalam Yesaya 20: 1,
dianggap sebagai legenda oleh para pengritik Alkitab. Akan



tetapi pada tahun 1843 istananya ditemukan oleh seorang
arkeolog Perancis. Yesaya 20:1 menceritakan bahwa Sar-
gon menaklukkan Asdod, sebuah kota Filistin. Kisah inilah
ditemukan digambar pada salah satu dinding istana Sargon!

Para pengejek tidak bisa menertawakan kisah-kisah seja-
rah dalam Alkitab lagi, karena terlalu banyak yang dibukti-
kan benar oleh penemuan-penemuan arkeologi.

Filologi adalah ilmu bahasa-bahasa. Dengan meneliti
kata-kata yang dipergunakan dan cara ejaannya, para ahli
ilmu pengetahuan ini dapat mengetahui bilamana suatu nas-
kah dituliskan. Dengan memakai metode-metode ini ahli
bahasa-bahasa itu telah membuktikan bahwa nubuat-nubuat
Alkitab telah diucapkan sebelum kejadian sesungguhnya ter-
jadi. Satu contoh yang terdapat dalam surat-surat gulungan
Laut Mati memberi bukti positif, bahwa nubuat-nubuat ten-
tang penawanan dituliskan sebelum kejadian itu terjadi.

Ilmu-ilmu pengetahuan lain juga menemukan Alkitab be-
nar adanya. Orang-orang yang mengadakan penyelidikan
untuk menemukan minyak telah mendasarkan penemuan
mereka pada sejarah ini; dokter-dokter telah menarik pela-
jaran dari hukum-hukum kesehatan yang diberikan kepada
bangsa Yahudi. Mendengar tentang lebih banyak penemuan
di masa mendatang tidak akan mengejutkan orang percaya,
karena Alkitab adalah Firman Allah. Kita tahu bahwa Alki-
tab tidak perlu dibuktikan, tetapi bagi orang yang merasa
sangsi ada bukti cukup mengenai keasliannya.

1
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~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

6

Lingkarilah huruf di depan anak kalimat yang paling
tepat sebagai pelengkap kalimat berikut. Keaslian
Alkitab lebih lanjut dikuatkan oleh para arkeolog, ahli
bahasa-bahasa dan
a) perdebatan mereka.
b) spekulasi mereka.
c) penemuan ilmiah mereka.

Bertahun-tahun lamanya para ahli bahasa-bahasa berpi-
kir, bahwa semua bahasa di dunia berasal dari empat
bahasa dasar. Kemudian hari jumlah itu dikurangi
Menjadi dua. Penyimpulan mereka terakhir tak usah
mengejutkan saudara. Atas dasar Kejadian 11: 1, apa-
kah pada sangka saudara yang mereka temukan?

KEUNGGULAN KITAB SUCI

Tujuan 5. Mengetahui contoh-contoh keunggulan moral
dalam sastra Kitab Suci.

Sebuah buku yang diilhamkan oleh Allah yang maha bi-
jaksana, kudus, dan penuh kasih seharusnya mengungguli
semua buku lainnya dalam ajaran moralnya. Demikianlah
dengan Alkitab.
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•
Pengungkapan sederhana dari cerita-ceritanya mengajak

anak-anak untuk membacanya. Pada waktu yang sama para
sarjana yang ulung tidak bisa memahami dengan sepenuhnya
kebenaran-kebenarannya yang dalam. Walaupun saudara
membaca Alkitab sampai seratus kali, saudara selalu akan
menemukan hal-hal baru yang dapat dihargai - hal-hal yang
belum pernah saudara lihat sebelumnya. Allah terus saja
berbicara kepada saudara melalui kitab-Nya.

Hukum-hukum yang diterima Musa dari Allah jauh meng-
ungguli hukum yang ada pada zaman itu. Dalam abad-abad
berikutnya, banyak negara telah mendasar-kan undang-
undang mereka pada hukum-hukum itu yang diberikan
begitu lama berselang.

Keunggulan sastra Alkitab telah diakui oleh sarjana-sar-
jana di banyak universitas. Ajaran yang terkandung dalam
amsal-amsalnya, kekuatan yang diperoleh dari mazmur-
mazmurnya, dan kejujuran sejarahnya masih saja menjang-
kau manusia dewasa ini dan dipakai sebagai contoh tentang
isi sastra yang baik.

Keunggulan Alkitab, yang jauh melebihi karya sastra
manusia, juga memimpin kita untuk percaya bahwa pemi-
kiran-pemikirannya berasal dari sumber yang ilahi.

~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

7 Yang mana dari sifat-sifat berikut ini yang menunjuk
kepada keunggulan Kitab Suci?
a Ajaran moral yang unggul
b Definisi-definisi kata yang tepat
c Berhubungan dengan semua tingkat kecerdasan
d Sampul kulit yang bagus
e Hukum-hukum yang masih dapat diterapkan hari ini
f Keunggulan sastranya
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NAMA PENGARANG DALAM KITAB SUCI

Tujuan 6. Mengetahui contoh-contoh dari isi Alkitab bahwa
Allah benar-benar pengarangnya.

Jika sebuah buku yang sungguh-sungguh dapat dipercaya
memberitahukan nama pengarangnya, kita percaya bahwa
dialah yang menuliskannya. Alkitab menyebutkan Allah
sebagai pengarangnya yang benar dan mengatakan bagai-
mana Dia mengilhamkannya.

II Timotius 3:16 berbunyi, "segala tulisan yang diilham-
kan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk me-
nyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan
untuk mendidik orang dalam kebenaran.",
8

Yang Harus Saudara Kerjakan

Yang mana dari ayat-ayat Kitab Suci berikut ini me-
nyebutkan Allah sebagai pengarang Alkitab? Lihatlah
dalam Alkitab saudara dan bacalah setiap ayat itu.
a) Keluaran 24:12
b) Ulangan 5:31
c) Maleakhi 4:4
d) II Timotius 3:16
e) II Petrus 1 :21
f) Wahyu 1:10

Cocokkan jawaban saudara.
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PENGGENAPAN NUBUAT DALAM ALKITAB

Tujuan 7. Mengetahui satu cara nubuat itu diberikan dan
mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi
nubuat-nubuat itu agar bisa dinilai berasal dari
Allah.

Bagaikan suatu gambar hidup, nabi-nabi melihat dan me-
lukiskan timbul dan runtuhnya kerajaan-kerajaan, penghan-
curan dan pembangunan kembali Yerusalem, dan lain keja-
dian di masa mendatang. Hal-hal yang mereka lihat dan
tuliskan adalah nubuat-nubuat, atau menceritakan apa yang
akan terjadi di masa mendatang. Pelaksanaan atau pengge-
napan nubuat-nubuat itu menunjuk kepada pengilhaman
mereka.

Akan tetapi, untuk membuktikan bahwa sebuah nubuat
berasal dari Allah belumlah cukup dengan penggenapannya
saja. Nabi-nabi di Alkitab adalah orang-orang saleh yang
tidak pernah memperoleh banyak uang dengan meramalkan
masa mendatang. Kebanyakan nubuat itu yang ditujukan
kepada rakyat adalah peringatan hukuman karena cara
hidup mereka yang buruk, tetapi juga janji-janji, bahwa jika
mereka berubah, mereka tidak akan dihukum. Nubuat-
nubuat itu kemudian menjadi kenyataan.

Nubuat-nubuat Alkitab membuktikan bahwa Alkitab ada-
lah Firman Allah yang diilhamkan, bukan saja karena nu-
buat itu digenapi, tetapi karena selalu membawa manusia
kepada Allah dan hubungan yang lebih erat dengan-Nya.

• • •
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9

Yang Harus Saudara Kerjakan

10

Bacalah Obaja 1:1; Mikha 1:1; Nahum 1:1; dan Haba-
kuk 1:1; 2:2. Mereka mengatakan bahwa nubuat me-
reka disampaikan kepada mereka melalui suatu
a) kesan yang kuat.
b) penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada mereka

tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang.
c) pengamatan keadaan-keadaan dunia dan kejadian-

kejadian yang mungkin terjadi.

Masing-masing pasangan ayat Kitab Suci berikut ini
mengemukakan sebuah nubuat dan penggenapannya.
Bacalah dengan saksama dan tuliskanlah sebuah juduJ
atau pernyataan singkat tentang kejadian yang dise-
butnya.

a Kejadian 41:25-32 dan Kejadian 41:53-54

b Yeremia 25:11; 29:10; dan Ezra 1:1

c Hakim-hakim 13:5 dan Hakim-hakim 15:14,15

11 Bacalah Matius 1 :22; 2:4-6, 16-18; 4:12-16; 8:16,17;
Yesaya 53; Kisah Para RasuI2:14-21,31; 3:18. Banyak
nubuat tentang Mesias telah digenapi dalam diri Yesus.
Beberapa nubuat tentang gereja sedang digenapi seka-
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rang ini, sementara yang lain masih akan digenapi da-
lam masa mendatang. Ada syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi nubuat jika kita hendak menganggap-
nya berasal dari Allah. Yang mana dari pernyataan
berikut ini harus BENAR, jika nubuat itu berasal dari
Allah?
a Nabi itu harus memungut uang untuk meramalkan

kejadian di masa mendatang.
b Sebuah nubuat harus menjadi kenyataan.
c Nabi itu haruslah seorang yang beriman dan saleh.
d Nubuat itu harus sesuai dengan kodrat Allah.
e Nubuat itu harus menggerakkan hati manusia untuk

mencari Allah.

Cocokkan jawaban saudara.

PENIADAAN ALTERNATIF DALAM KITAB SUCI

Tujuan 8. Mengetahui alasan-alasan untuk mempercayai
bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah.

Satu cara untuk menemukan siapa yang melakukan suatu
perbuatan, ialah memeriksa semua kemungkinan dan menia-
dakan kemungkinan yang paling kecil. Ada tiga kemungkin-
an atau alternatif untuk menentukan bagaimana keadaan
para penulis Alkitab itu.

1. Orang yang baik, jahat, atau tertipu, yang menuliskan
ide-ide mereka sendiri.

2. Orang yang diilhami Iblis.
3. Orang yang diilhami Allah.
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Penulis Alkitab mengatakan bahwa mereka diilhami
Allah. Orang baik tidak akan mengatakannya, jika mereka
mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Mereka hanya akan
mengatakannya, jika mereka tertipu atau keliru. Akan
tetapi hikmat, keunggulan, dan ketiadaan salah Alkitab
tidak dapat berasal dari pikiran tidak waras yang menipu
diri sendiri.

Sebaliknya, orang berdosa tidak dapat menghasilkan
konsepsi-konsepsi yang begitu luhur dan indah seperti isi
Alkitab; juga mereka tidak akan menghukum dosa mereka
sendiri seperti yang dilakukan Alkitab.

Ketidaksanggupan manusia untuk melihat masa depan
dengan tepat, menyebabkan kita mengesampingkan nabi-
nabi yang memproklamirkan diri sendiri tanpa pengilhaman
ilahi. Jadi penggenapan tepat dari nubuat Alkitab meniada-
kan kemungkinan bahwa orang yang baik, jahat atau me-
nipu dirinya sendiri telah menyampaikan pikiran-pikiran
mereka sendiri.

Alkitab melawan kejahatan, menghukum Iblis, dan menu-
buatkan kegagalan dan hukuman iblis pada akhirnya. Iblis
tidak dapat mengilhamkan penulisan Alkitab, karena dia
tidak akan memajukan kebaikan dan menghukum kejahatan
seperti yang dilakukan Alkitab.

Dengan proses logis peniadaan alternatif, kita tiba pada
kesimpulan bahwa orang yang diilhami oleh Allah telah
menuliskan Alkitab.

• • •
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12
Yang Harus Saudara Kerjakan

Yang mana dari pernyataan berikut ini adalah alasan-
alasan yang BENAR mengapa kita percaya bahwa
Alkitab diilhamkan oleh Allah?
a Ide-ide yang indah dan luhur berasal dari orang baik

yang tidak menipu dirinya sendiri.
b Orang baik tidak akan membuat pernyataan palsu.
c Penggenapan nubuat Alkitab secara tepat menunjuk-

kan pengilharnan yang ilahi.
d Iblis tidak akan mengilhami para penulis untuk
. menghukumnya.

KETAHANAN KITAB SUCI

Tujuan 9. Mengetahui faktor-faktor waktu yang menguat-
kan keaslian Alkitab.

Di antara bagian-bagian Alkitab ada yang berusia seku-
rang-kurangnya 3.500 tahun. Yang paling baru berusia
1900 tahun. Ketahanannya menunjukkan bahwa Allah
memelihara Firman-Nya.

Waktu adalah musuh terbesar dari kebanyakan buku.
Buku-buku itu menjadi kuno dan ketinggalan zaman, kehi-
langan popularitasnya dan akhirnya lenyap. Akan tetapi
tidak demikian halnya dengan Alkitab. Kenyataan bahwa
Alkitab, meskipun setua itu, mempunyai pemecahan bagi
masalah-masalah abad ke-20 dan masih merupakan buku
yang paling laris sekarang ini, adalah satu bukti bahwa Alki-
tab itu benar dan adalah Firman Allah. Alkitab sudah
bertahan terhadap ujian waktu.



104 Alkitab Saudara

Seorang penulis bangsa Perancis, Voltaire, meramalkan
bahwa dalam waktu 100 tahun kata-katanya akan dibaca
orang di mana saja, dan Alkitab hanya akan ditemukan
dalam museum. Akan tetapi Alkitab sekarang ini makin
luas dibaca daripada sebelumnya.

Tidak ada sebuah buku pun yang disalin, diterjemahkan,
dan dicetak lebih berhati-hati daripada Alkitab. Pada zaman
dahulu sebelum ada mesin cetak, penyalin harus membuang
selembar penuh dan menulis ulang, jika dia membuat satu
kesalahan saja. Sekarang ini banyak sarjana yang mengerja-
kan tiap terjemahan dan pencetakan Alkitab untuk memas-
tikan bahwa isi Alkitab itu tepat dan bebas dari kesalahan.

Ada raja-raja yang berusaha untuk memusnahkan Alkitab
di negaranya, dan telah menjatuhi hukuman mati atas para
pembacanya. Para pengritik telah menyerang Alkitab de-
ngan hebatnya. Tetapi Alkitab bertahan dan mengungguli
musuh-musuhnya. I Petrus 1 :24,25 berbunyi, "Semua yang
hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya se-
perti bunga rumput ... tetapi firman Tuhan tetap untuk
selama-lamanya. "

~

13
Yang Harus Saudara Kerjakan

Yang mana dari pernyataan berikut ini menunjukkan
bahwa Alkitab bertahan terhadap ujian waktu?
a Sekarang ini Alkitab dapat diterapkan pada hidup

kita.
b Alkitab telah menjadi buku yang paling laris selama

berabad-abad.
c Sering kali diberi sampul kulit yang indah.
d Alkitab tak dapat dimusnahkan.
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a) Kitab Allah melalui mana Dia bekerja.
8 Saudara harus memberi tanda kepada semuanya. Tiap-

tiap ayat itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar
pengarangnya.

2 a) Kitab itu diilhamkan oleh satu oknum, yaitu Allah.
c) berbagai macam penulis menulis mengenai tema yang

seragam.
9 b) penglihatan yang ditunjukkan Allah kepada mereka

tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang.
3 b) bukti ketiadaan salahnya dan menunjukkan bahwa

Alkitab ditulis dari sudut pandangan Allah.
10 a Masa kelaparan dan kelimpahan di Mesir.

b Koresy akan mengesahkan pemugaran bangsa Yahudi.
c Simson akan membebaskan Israel dari bangsa Filistin.

4 c) dicegah oleh Allah untuk menulis hal-hal yang berten-
tangan.

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

5 c) penemuan ilmiah mereka.
12 Saudara harus menandai semua pernyataan itu, karena

semuanya benar.
6 Bahwa pada mulanya semua orang di bumi mempunyai

satu bahasa saja.
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13 a Sekarang ini Alkitab dapat diterapkan pada hidup
kita.

b Alkitab telah menjadi buku yang paling laris selama
berabad-abad.

d Alkitab tak dapat dimusnahkan.

7 a Ajaran moral yang unggul.
c Berhubungan dengan semua tingkat kecerdasan.
e Hukum-hukum yang masih dapat diterapkan sekarang

ini.
f Keunggulan sastranya.

Sekarang saudara siap untuk mengisi bagian kedua catatan
siswa untuk pelajaran 5 -6. Ulangi pelajaran-pelajaran im,
kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk dalam catatan siswa.
Apabila saudara mengirimkan lembaran jawaban saudara
kepada pengasuh, mintalah keterangan tentang kursus yang
lain.

UCAP AN SELAMAT

Saudara telah menyelesaikan kursus ini. Kami berharap
bahwa kursus ini telah sangat berguna bagi saudara! Jangan
lupa menyelesaikan catatan siswa dan kembalikannya
kepada pengasuh pada alamat yang tercantum di halaman
akhir catatan siswa tersebut. Segera setelah kami menerima-
nya kami akan memeriksanya dan mengirimkan surat tanda
tamat kepada saudara.
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Untuk Catatan Saudara




