
Penelaahan Tiap
Kitab Secara

Tersendiri

Mungkin kelihatannya lebih mudah untuk mengandalkan
beberapa ayat Alkitab yang kita gemari untuk membimbing
dan menguatkan kita secara rohani. Akan tetapi, kita me-
merlukan "makanan lengkap" dari Firman Allah, supaya
dapat bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus (Efesus
4:13). Setiap hari kita harus makan dengan penuh selera
dari Firman Allah supaya mencapai tujuan ini.

Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup" ... barangsiapa
datang kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan barangsiapa
yang percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus lagi" (Yohanes
6:35). Sebagai roti hidup, Yesus adalah sumber hidup kita.
Supaya dapat lebih mengerti kehidupan kita di dalam Kris-
tus, kita perlu mempelajari apa yang dikatakan setiap kitab
dalam Alkitab mengenai diri-Nya. Iman kita bertambah
bersama dengan pengetahuan kita.

Ketika orang banyak bertanya kepada Yesus apa yang
harus dilakukannya agar berkenan kepada Allah, Ia menja-
wab bahwa Allah menghendaki setiap orang percaya kepada
Putra-Nya. Bila kita percaya pada-Nya, kita dapat melaku-
kan apa yang dikehendaki oleh Allah (Yohanes 6:28, 29).
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"MAKANAN" PENELAAHAN ALKITAB SECARA
LENGKAP MENGHASILKAN PERTUMBUHAN ROHANI

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari •••
Manfaat Penelaahan Tiap Kitab Secara Tersendiri
Pendekatan Suatu Kitab Secara Tersendiri
Kitab Kolose

Pelajaran ini akan menolong saudara ...
• Lebih mengerti tujuan-tujuan penelaahan Alkitab .

• Mempraktekkan apa yang telah saudara pelajari tentang
penelaahan Alkitab.
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MANFAAT PENELAAHAN TIAP KITAB SECARA TERSEN-
DIRI

Tujuan 1. Menuliskan manfaat-manfaat pribadi penelaahan
setiap Kitab secara tersendiri.

Lambat laun penelaahan setiap kitab di Alkitab ini akan
memperlengkapi saudara dengan pengetahuan yang teguh
mengenai seluruh Firman Allah. Saudara akan dapat meng-
erti bagaimana semua kejadian di Alkitab cocok satu sarna
lain. Saudara akan mengetahui lebih banyak dan dipersiap-
kan secara rohani untuk penggenapan nubuat yang berhu-
bungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sau-
dara akan membangun landasan yang teguh untuk mempela-
jari lain pelajaran dan kebenaran rohani yang khusus.

Suatu manfaat yang sangat penting dari penelaahan Firman
Allah kitab demi kitab ialah kemampuan melihat ajaran-ajar-
an khusus dalam konteks (ayat-ayat sebelum dan sesudah-
nya). Sering kita hanya dapat mengerti arti yang dimaksud-
kan dalam sebagian Firman Allah kalau kita melihat kon-
teksnya. Jadi, pengetahuan tentang seluruh Alkitab akan
menolong saudara mengenali dan menolak ajaran-ajaran
sesat. Sekarang ini ajaran-ajaran sesat itu tersebar luas
seperti pada zaman gereja yang mula-mula. Banyak Surat
Kiriman dalam Perjanjian Baru secara langsung menguraikan
ajaran-ajaran sesat yang timbul dengan penyebaran Injil yang
pesat segera setelah kematian dan kebangkitan Kristus.

Manfaat terbesar karena mempelajari Alkitab kitab demi
kitab ialah bahwa Alkitab akan menjadi Firman yang hidup
di dalarn saudara. Setiap kali saudara mempunyai masalah
dalam hidup sehari-hari, saudara dapat berpaling kepada
ajaran Alkitab agar iman saudara dikuatkan dan saudara
diarahkan mengenai apa yang harus saudara lakukan.
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~ ~ Yang Harus Saudara Kerjakan

1 Menuliskan tiga manfaat pribadi karena mempelajari
tiap kitab tersendiri.

PENDEKATAN SUATU KITAB SECARA TERSENDIRI

Tujuan 2. Menuliskan ketiga langkah utama dalam pene-
laahan kitab.

Saudara mulai menelaah sebuah kitab dengan membaca-
nya hingga selesai. Setelah menyelesaikan sebuah kitab, sau-
dara mulai melihat seluruh gambarannya. Sangat bijaksana
untuk membaca kitab Kolose, atau kitab apa saja yang akan
saudara pelajari, dua kali atau lebih (bahkan 10 atau 12 kali)
sebelum saudara mulai menuliskan catatan, atau berusaha
menjawab banyak pertanyaan. Pembacaan berulang-ulang
akan memberi gambaran yang umum tentang pokok utama
buku itu. Saudara akan tahu bagaimana perasaan penulis.
Perasaan itu bisa merupakan keputusasaan, dorongan, iba-
dah, pengharapan, sukacita, kekuatiran, kesedihan, keren-
dahan hati, kecaman atau lain perasaan manusia. Juga, pem-
bacaan saudara akan menyatakan kata-kata dan ungkapan
penting yang diulang di seluruh kitab itu.

Langkah pertama ialah membaca dan mengamati sampai
saudara mengerti apa yang dikatakan penulis itu. Langkah
ini memerlukan waktu dan kesabaran dan juga keinginan
untuk mengetahui apa yang dikatakan Firman Allah.
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Langkah kedua ialah menafsirkan maksud penulis. Pakai-
lah ketiga peraturan penafsiran yang telah kita uraikan da-
lam pelajaran 4_ Ajukan pertanyaan, perhatikan konteksnya
dan bacalah ayat-ayat lain yang berhubungan. Juga, perhati-
kan gaya sasteranya, bahasanya dan susunan pikirannya.
Buatlah catatan berdasarkan apa yang ditunjukkan hal-hal
itu kepada saudara. Cobalah meringkaskan maksud kitab
itu. Ini berarti bahwa saudara harus memilih pokok-pokok
utama kitab itu dan menulis keterangan singkat tentang
hubungannya satu dengan yang lain. Pakailah kata-kata
saudara sendiri. Setelah saudara melakukan hal itu, buku
itu akan menjadi hidup bagi saudara serta menjadi sebagian
dari saudara, suatu kekuatan pribadi yang hidup.

Langkah ketiga ialah menerapkan kekuatan hidup itu
dalam hidup saudara. Saudara harus membiarkan apa yang
telah saudara pelajari tentang Kristus itu mengubah sifat
dan tindakan saudara. Jika hal ini terjadi, hidup saudara
akan menjadi "terang" bagi orang lain. Saudara dapat
menunjukkan kepada mereka jalan kepada Kristus.

•••~.~ Yang Harus Saudara Kerjakan

2 Sebutkan ketiga langkah utama dalam pendekatan sau-
dara untuk mempelajari sebuah kitab di Alkitab.
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MEMBACA
BERTINDAK

KITAB KOLOSE

Tujuan 3. Mengetahui ide-ide pokok dalam kitab Kolose.

Sebelum saudara melanjutkan pelajaran ini, berhentilah
sebentar dan bacalah Kitab Kolose. Saudara mungkin ingin
membacanya beberapa kali sebelum mencoba untuk menaf-
sirkannya.

Setelah saudara membacanya sekali, lanjutkan penelaahan
saudara dengan membaca ulang dan mencatat kesan-kesan
pertama saudara mengenai kitab tersebut. Perhatikan
betapa seringnya kata-kata atau ide-ide ini diulangi: "iman",
"dilepaskan", "hidup dalam Kristus". Perhatikan kata-kata
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yang diulang sementara saudara membaca. Hal itu akan
menolong saudara mengenali ide-ide pokoknya.

Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf di depan jawaban yang benar untuk
setiap pertanyaan.

3 Bagaimanakah perasaan atau suasana hati Paulus, ke-
tika ia menulis surat ini? Lihatlah Kol. 1:2-14; 1:24;
dan 2:1, 2, 5 yang dapat memberi bantuan.
a) Marah.
b) Belas kasihan.
c) Kuatir.

4 Berdasarkan bacaan saudara, yang mana dari pernya-
taan berikut ini memberi suatu ide pokok dari kitab
Kolose? Bacalah Kol. 2:10 dan 3:11 agar mendapat
pertolongan. Lingkari huruf di depan jawaban yang
benar.
a) Kita menerima hidup yang sempurna dengan jalan

bersekutu dengan Kristus.
b) Kita akan menerima hidup yang sempurna di surga.

Tujuan 4. Pakailah beberapa peraturan penafsiran untuk
mempelajari beberapa bagian pilihan di Kitab
Kolose.

Kolose ditulis dengan gaya penulisan surat. Penulisnya,
yaitu Paulus, sedang membicarakan ajaran-ajaran sesat ten-
tang keselamatan. Ia memakai kata-kata kiasan untuk me-
nolong orang-orang menggambarkan dalam pikirannya apa
arti sesungguhnya dari persekutuan dengan Kristus. Misal-
nya dalam Kol. 2:8, dia mengatakan, "Hati-hatilah, supaya
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jangan ada yang menawan kamu." Ketika kita bersekutu
dengan Kristus, kita dibebaskan dari ikatan peraturan buat-
an manusia yang berkenaan dengan keselamatan. Kesela-
matan bukan penawanan. Kita bukan budak.

Paulus juga memakai berbagai macam cara penyusunan
ide-idenya untuk menekankan pokok utama ini. Buatlah
catatan tentang penemuan saudara dan kemudian kerjakan
latihan berikut ini.

•••
~

5

Yang Harus Saudara Kerjakan

Isilah tempat-tempat yang kosong dengan kata atau
kata-kata yang tepat.
a Paulus memakai tiga kiasan untuk menggambarkan

perubahan sempurna dalam hidup kita, yang dise-
babkan karena bersekutu dengan Kristus. Kol.
2:11, 12, dan 20 melambangkan perubahan ini
dengan (2:11), ..

(2:12), dan (2:20).
b Ada beberapa lukisan tentang kehidupan kita dalam

Kristus. Dalam Kolose 1:18 dan 2:19, gereja di-

samakan dengan yang dikendalikan

oleh Kristus yang adalah ..
Dalam Kol. 3:9-14 kehidupan baru kita disamakan

dengan .
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CARA MEMBUAT RINGKASAN

A. Gagasan pokok yang pertama

1. Soal penting yang pertama, yang berhubungan
dengan gagasanpokok yang pertama.
a. Soal kecil
b.Soal kecil

2. Soal penting yang kedua, yang berhubungan de-
ngan gagasanpokok yang pertama
a. Soal kecil
b. Soal kecil

B. Gagasan pokok yang kedua

1. Soal penting yang pertama, yang berhubungan
dengan gagasan pokok yang kedua
a. Soal kecil
b.Soal kecil

2. Soal penting yang kedua, yang berhubungan de-
ngan gagasanpokok yang kedua.

6 Untuk setiap hal pokok yang diuraikan di sebelah kiri,
tuliskanlah nomor yang menunjukkan cara penyusunan
gagasan-gagasanyang disebut di sebelah kanan .

. . . . a Kol. 2:12,13,20 dan 3:1 me· 1) Perbedaan dan
nunjuk kehidupan di dalam persamaan
Kristus. 2) Pengulangan

3) Alasan dan
akibat.... b Kol. 3:10, 11 mengemukakan

kesamaan semua orang Kristen
di dalam Kristus.
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.... c Kol. 2:20 dan 3:1, 5,9:10
menunjuk kepada hubungan
antara dosa, kematian, dan
hidup.

Sangat menolong untuk menetapkan hubungan ajaran
sebuah kitab dengan jalan membandingkannya dengan
ajaran-ajaran yang berhubungan dalam kitab-kitab lain.
Jika saudara memeriksa ayat-ayat yang diberikan sesudah
tiap perikop kitab Kolose, saudara akan menemukan bebe-
rapa ayat kitab Efesus. Salah satu adalah Efesus 2:1-5. Di
sana kita membaca lagi tentang peralihan dari kematian
kepada kehidupan.

CONTOH
RINGKASAN KITAB KOLOSE

A. Salam dan doa
1. Ucapan syukur karena jemaat Kolose
2. Doa bagi jemaat

B. Sifat dan pekerjaan Kristus
1. Keadaan Kristus

a. Kodrat Allah yang sempurna
b. Pencipta dan Juruselamat

2. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita
a. Menjadikan kita teman-teman-Nya
b. Memberi kita kuasa untuk melayani

C. Kehidupan baru di dalam Kristus
1. Hidup yang penuh kekuatan
2. Hidup yang merdeka
3. Hidup yang terdiri dari hubungan-hubungan baru

a. Hubungan dengan Allah
b. Hubungan dengan orang lain.
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7 Isilah tempat kosong dengan kata-kata yang tepat.

Efesus 2:9,10 mengatakan, "Sebab karena .

........... kamu oleh ..

................................. ; itu bukan hasil usahamu, tetapi

................................ Allah, itu bukan hasil pekerjaan-
mu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena

kita ini Allah, dalam

.................................. untuk melakukan .
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya
kita hidup di dalamnya."

Semua pikiran dalam ayat ini tidak baru bagi saudara,
karena mereka berhubungan dengan apa yang telah saudara
ketahui dari penelaahan kitab Kolose. Hal ini sekali lagi
mengingatkan kita bahwa Alkitab terdiri dari banyak kitab.
tetapi masih merupakan satu kitab.

8 Tuliskan dengan singkat manfaat pelajaran ini bagi
saudara.

Tujuan 5. Menyebut dengan cara-cara apa saudara dapat
memiliki hidup yang berlimpah-limpah bersama
Kristus seperti yang dilukiskan dalam Kolose.

Hanya bila saudara mempertimbangkan ajaran-ajaran Fir-
man Allah dengan roh doa dan menanggapinya, maka saudara
dapat memperoleh keuntungan dari penelaahan saudara.
Pengetahuan saja tidaklah cukup. Saudara harus menerapkan
apa yang telah saudara pelajari dan memperkenankan Allah
menyesuaikan hidup saudara dengan rencana-Nya.
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Tak seorang pun dari kita yang dapat menyatakan bahwa
kehidupannya seratus persen sesuai dengan kehidupan yang
diuraikan dalam kitab Kolose. Sekalipun begitu, Allah telah
menolong kita dan kita menuntut janji-Nya untuk mendapat
pertolongan seterusnya.

Bacalah kalimat-kalimat berikut dan pilihlah salah satu
dari dua jawaban yang diberikan.
9 Untuk menghampiri hadirat Allah, saya tidak boleh

membiarkan diri saya
a) melepaskan pengharapan yang telah saya peroleh.
b) mengunjungi gereja lain.

10 Untuk memberitakan Kristus kepada orang lain saya
harus memakai
a) kekuatan yang disediakan oleh Kristus.
b) kekuatan apa pun yang ada pada diriku.

11 Jagalah supaya jangan ada orang yang memperbudak
saudara dengan
a) rantai besi yang berat.
b) tipu daya hikmat manusia.

12 Berlakulah adil terhadap orang lain, dengan mengingat
bahwa
a) mereka mungkin akan berusaha membalas perbuatan

saudara.
b) saudara pun mempunyai Tuan di surga.

Selesailah penelaahan yang singkat mengenai kitab Kolo-
se. Saudara mungkin ingin mempelajari kitab Kolose lebih
lanjut, bila saudara melihat hubungannya dengan kitab-kitab
yang lain. Juga, di dalam kitab ini terdapat kebenaran-kebe-
naran yang berharga untuk memperkaya ibadah saudara.
Kiranya Tuhan memberkati saudara ketika saudara menggu-
nakan kepandaian saudara untuk mempelajari kitab Kolose
dan kitab lainnya di dalam Alkitab.



88 CaraMempelajari Alkitab

yF========: -
Cocokkan Jawaban Saudara

1 Mengetahui seluruh Alkitab, mengenal dan menolak
ajaran sesat, mempunyai Firman yang Hidup dalam hati
saudara.

Saudara mungkin ingin mencantumkan lain manfaat
pribadi yang telah saudara pelajari dari pengalaman.

7 Kasih karunia, diselamatkan, iman, pemberian, buatan,
diciptakan, Kristus, Yesus, pekerjaan yang baik.

2 Membaca dan mengamati, menafsirkan dan menerapkan.
8 Jawaban saudara sendiri. Mungkin penelaahan itu akan

menolong saudara menyadari betapa memuaskan kehi-
dupan di dalam Kristus itu. Mungkin saudara telah me-
nemukan suatu kebenaran yang dapat diterapkan dalam
mengajar orang lain.

3 c) Kuatir; Paulus mengasihi orang-orang Kristen ini (1:3,
"mengucap syukur"; 1:9, "tiada berhenti-henti ber-
doa untuk kamu "). Dia cukup mempedulikan mereka,
sehingga menderita karena mereka (1 :24) dan bekerja
keras (2:1) bagi mereka dan mendorong mereka da-
lam iman (2:2).

9 a) melepaskan pengharapan yang telah saya peroleh.
4 a) Kita menerima hidup yang sempurna dengan jalan

bersekutu dengan Kristus. Kristus adalah "kunci"
bagi kehidupan kita (2:3). Sekurang-kurangnya Kris-
tus disebutkan 38 kali sebagai Kristus, 12 kali sebagai
Yesus, Tuhan atau Anak, dan banyak kali sebagai Ia
atau Dia. Kata-kata yang diulang menolong untuk
mengenali ide-ide pokok.

10 a) kekuatan yang disediakan oleh Kristus.
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5 a penyunatan, penguburan, kematian; semua kiasan ini

mengemukakan pemisahan.
b tubuh, kepala, pakaian baru.

11 b) tipu daya hikmat manusia.

6 a 2) Pengulangan; gagasan dibangkitkan dari kematian
disebut dalam setiap ayat.

b 3) Alasan dan akibat; sebagai akibat dari hidup baru
kita, maka kita sekalian sama dalam Kristus: "Kris-
tus adalah semua dan di dalam segala sesuatu."

el) Perbedaan dan persamaan; mati terhadap dosa
(2:20) adalah laksana mematikan semua keinginan
duniawi (3:5) sama seperti hidup kita di dalam
Kristus (3:1) adalah laksana mengenakan manusia
baru (3:9, 10).

12 b) Saudara pun mempunyai Tuan di surga.


