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BAGAIMANA MEMPELAJARI ALKITAB 

Bagian 1 
 
 

Alkitab yang Kita Pelajari.... 
 

" Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa;  
peraturan TUHAN itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak 

berpengalaman. 
Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati;  

perintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya. 
Takut akan TUHAN itu suci, tetap ada untuk selamanya;  

hukum-hukum TUHAN itu benar, adil semuanya, 
lebih indah dari pada emas, bahkan dari pada banyak emas tua;  

dan lebih manis dari pada madu, bahkan dari pada madu tetesan dari sarang lebah. 
Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang 

padanya mendapat upah yang besar 
(Mazmur 19:8-12) 

 

• Firman Tuhan itu     

• Firman Tuhan itu relevan. 

• Firman Tuhan itu     

• Firman Tuhan itu jelas. 

• Firman Tuhan itu kekal. 

• Firman Tuhan itu benar 

• Firman Tuhan itu     
o Perlunya penerjemahan… 

� Total bahasa di dunia  6,912. 
� Bahasa yang belum memliki Alkitab:     

o Pertanyaan mengenai terjemahan… 
� Terhjemahan mana yang harus saya pakai? 
� Perhatikan    i balik penerjemahan 

o Proses penerjemahan… 
� Satu Pengarang    
� Penulis manusia 
� Teks asli. 
�     ari teks asli. 
� Teks yang bersifat kritis 
� Penerjemah atau      penerjemah 
� Terjemahan 
� Pembaca masa kinier. 

o Kelangsungan terjemahan… 
� Pendekatan Formal: “    -per-kata” 
� Pendekatan Fungsional: “   er-gagasan.” 

o Rekomendasi terjemahan untuk bahasa Inggris: 
� New International Version 
� English Standard Version 
� New American Standard Bible 
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MENGAPA Kita Tidak Mempelajari Alkitab  
 

• “Saya tidak melihat bagaimana Alkitab sungguh-sungguh bisa    di 
dalam kehidupan saya.” 

•  “Saya sudah   , tetapi tidak tahu bagaimana cara yang benar 
belajar Alkitab.” 

•  “Saya tidak ahli, bukankah itu pekerjaan      

•  “Saya tidak memiliki    ” 

•  “Saya bahkan tidak yakin kalau Alkitab itu    .” 

•  “Jujur saja, nampaknya Alkitab semakin    untuk saya.” 
 
 

MENGAPA Kita Harus Mempelajari Alkitab  
 

• Karena Alkitab sangat penting bagi pertumbuhan rohani. 
 
" Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang 
murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." 

(1 Petrus) 
 

o Kita memerlukan hal ini.  
o Kita    
o Kita tidak bisa tumbuh tanpa hal itu. 

 

• Karena hal itu sangatlah penting bagi     Rohani kita  
 

" Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk 
dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun 
kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih 

perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih 
memerlukan susu, bukan makanan keras. barangsiapa masih memerlukan susu ia 
tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi 

makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai 
pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat." 

(Ibrani 5:11-14) 
 

o Karena Mempelajari Firman Allah sangat penting bagi   
 Kerohanian 

  
" Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang 

dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi 
untuk setiap perbuatan baik." 

(2 Timotius 3:16-17) 
 
 

SIAPA yang bisa Belajar Alkitab?   
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•        bisa belajar Alkitab. 

• Hanya orang yang memiliki Roh Kristus saja yang bisa     
Alkitab  

 
" Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, 
apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani 

kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia 
Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, 

tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh 
Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia tidak dapat 

memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." 
(1 Korintus 2:12-14) 

 
o Roh Kudus yang      Firman  
o Roh Kudus Menerangi Firman  
o Roh Kudus memberikan     kepada kita di dalam Firman-

Nya  
 
 

Jadi, BAGAIMANA kita mempelajari Alkitab?   
 

• Kita mempelajari Alkitab dengan didasari doa  

o Kita TIDAK PERNAH mempelajari Alkitab sendirian. 
• kita mempelajari Alkitab dengan      

o Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia? 

• kita mempelajari Alkitab dengan sangat      
o Kita ingin memahami teks dengan benar. 

• Kita harus mempelajari Alkitab dengan Sukacita  
o Belajar Alkitab mencakup kesukaan besar yang muncul dari penemuan 

pribadi. 

• Kita mempelajari Alkitab secara      
o Anda, Alkitab, dan Roh Kudus. … 
o Kalau anda bisa membaca, anda bisa mempelajarinya. 

• Pelajari Alkitab dengan Penuh Keyakinan  
o Roh Kudus ada di dalam kehidupan anda untuk menguatkan anda 

melakukannya! 

• Pelajari Alkitab secara Konsisten  
o kita perlu diperlengkapi untuk mempelajari setiap teks dari setiap kitab  

• Pelajari Alkitab dengan      
o Belajar memahami Alkitab tidak akan bisa terjadi dalam waktu satu 

malam saja  

• kita mempelajari Alkitab secara Sengaja  
o Selalu membawa kertas dan alat tulis di tangan  

• Pelajari Alkitab secara      
o kita akan langsung jatuh cinta kepada Penulis asli dari Alkitab. 
o Kita akan menemukan kehidupan yang benar di bawah kuasa Alkitab. 
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PENDEKATAN YANG BERBAHAYA DALAM BELAJAR ALKITAB 
 

• Pendekatan Emosional  
o Apa yang     benar untuk saya?   

• Pendekatan Rohani  
o apa makna mendalam yang tersembunyi dalam setiap teks untuk saya  

 
 
 

• Pendekatan Pragmatis  
o Apa yang paling berguna bagi saya?   

• Pendekatan yang Dangkal saja  
o Apa      bagian ini menurut saya?   

 
 

PENDEKATAN YANG BISA DIANDALKAN UNTUK BELAJAR ALKITAB... 

 

Bayangkan sedang ada dalam perjalanan missi... 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya     ? 

• Pahami rumah mereka: Apa     ? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana     ? 

• Terapkan di dalam rumah anda : apa yang harus saya    ? 
 
Let’s take a trip into the Word… 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Di dalam langkah ini tercakup juga    
o menemukan apa yang dikatakan di dalam teks itu.   
o Ini adalah pertanyaan mengenai     

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o langkah ini menuntut adanya     
o Menemukan apa maksud di dalam teks 
o Pertanyaan berkaitan dengan     

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Langkah ini mencakup     
o Menemukan bagaimana perjalanan teks itu.   
o Pertanyaan ini menyangkut tentang     

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Langkah ini mencakup      
o Menemukan bagaimana teks ini mengubahkan  
o pertanyaan yang menyangkut     

 
  

LIHAT RUMAH MEREKA: 
Apa yang saya lihat? 

 
Dua Disiplin Revolusioner untuk Membaca Alkitab … 

• Belajar untuk           . 

• Belajar untuk             
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Belajar untuk mendengarkan … 

• Dengarkan dengan     
o Pemahaman Alkitab bukan sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir.  

• dengarkan secara seksama  
o Kalau kita mau memahami Alkitab, kita harus menghujani Alkitab dengan 

pertanyaan  
 
 

o      ? 
� Penulisnya? 
� Pembaca aslinya? 
� Tokoh utamanya? 

o     ? 
� Yang terjadi di dalam teks? 
� Yang salah dalam gambarannya? 
� Yang dikatakan penulisnya? 

o     ? 
� Penulisnya? 
� Pembaca aslinya? 
� Terjadinya peristiwa di dalam teks? 

o    ? 
� Dituliskannya? 
� Terjadinya peristiwanya? 

o    ? 
� Penulis menuliskanya? 
� Bagian ini masuk dalam Alkitab? 
� Peristiwanya terjadi demikian? 
� Penulis mengatakan apa yang dikatakannya? 

• Dengarkan berulang-ulang  
o Baca teks berulang-ulang dan ulangi lagi.. tangkap intinya! 

• Dengarkan        
o Bersabar dengan teks. 
o Bersabar dengan diri anda sendiri 

• Dengarkan dengan      
o lihat pemandangannya, cium aromanya, rasakan emosi yang berkembang  

• Dengarkan dengan Merenungkan  
o Ambil waktu untuk      
o Dietrich Bonhoeffer: “Sama seperti anda tidak menganalisa kata-kata 

orang yang anda kasihi, tetapi menerimanya sebagaimana adanya.  
Terimalah Firman Allah dan renungkan di dalam hati seperti yang 
dilakukan oleh Maria.  Itu saja.  Itulah yang dinamakan perenungan.” 

 
" Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu 
siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang 

tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau 
akan beruntung." (Yosua 1:8) 

 

" Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak 
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, 
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tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu siang 
dan malam.." (Mazmur 1:1-2) 

 
" Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari." (Mazmur 119:97) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Dengarkan      
o Kita ingin  kehidupan kita diubahkan oleh hati Allah melalui Firman-Nya! 

 
Belajar untuk Melihat 

• Seni dari membaca Alkitab adalah dengan      

• Berapa banyak kotak di bawah ini? 
 
 

 

• Perhatikan apa yang      di dalam Firman  
o Kata kerja 

� Bagaimana penulis menjelaskan tindakan di dalam teks? 
� Apakah dalam kata kerja lampau,    , atau masa 

depan? 
 

" di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- kami yang dari semula 
ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam 
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segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya -," 
(Efesus 1:11) 

 
� kata kerjanya bersifat     ?   

 
" Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus," (Matius 28:19) 
 

� Kata kerja dalam kalimat itu aktif atau     ? 
 

":1 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak 
saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; 

Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 
membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati 
orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk 
engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.". (Kejadian 

12:1-3) 
" Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, 

tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." (Efesus 5:18) 
 

" Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang 
di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." (Kolose 3:1) 

 
  

o      
� Apakah penulis mencurahkan perhatian khusus kepada suatu 

tema, karakter, peristiwa dll.? 
� Kejadian 1-11, 12-50. 
� Matius 

• Dari 1,062 ayat, sedikitnya least     di antaranya 
(1/3dari isi kitab) menjelaskan tentang pengajaran Yesus. 

� Efesus 

• 1-3: Penjelasan Mengenai Keselamatan  

• 4-6: Aplikasi Dari Keselamatan  
o Penjelasan tentang       

� .  Apakah sering dijelaskan mengapa ia menuliskan sesuatu atau 
mengapa sesuatu terjadi  

� Perhatikan kata-kata itu, supaya, sebab, agar, atau bagi. 
 

" Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang 
diperintahkan kepadaku oleh TUHAN, Allahku, supaya kamu melakukan yang 

demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah 
itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu 

di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan 
berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal 

budi.”" (Ulangan 4:5-6) 
 

" Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap 
Engkau." (Mazmur 119:11) 
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"“ Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yohanes 3:16) 
 

" Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah 
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, 
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu." 

(Yohanes 15:16) 
 

" Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-
Nya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah 
dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu 

oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. " 
 (Yohanes 20:30-31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Urutan 
� Apakah penulis memberikan penekanan khusus dengan 

menyusunnya dalam urutan tertentu? 
 

Matius 10:2-4 Markus 3:13-19 Lukas 6:12-16 Kisah Para Rasul 
1:12-14 

Simon Petrus Simon Petrus Simon Petrus Petrus 

Andreas Yakobus Andreas Yohanes 

Yakobus Yohanes Yakobus Yakobus 

Yohanes Andreas Yohanes Andreas 

Filipus Filipus Filipus Filipus 

Bartolomeus Bartolomeus Bartolomeus Thomas 

Thomas Matius Matius Bartolomeus 

Matius Thomas Thomas Matius 

Yakobus/Alfeus Yakobus/Alfeus Yakobus Yakobus/Alfeus 

Thadeus Thadeus Simon orang Zelot Simon orang Zelot 

Simon orang Zelot Simon orang Zelot Yudas/Yakobus Yudas/Yakobus 

Yudas Iskariot Yudas Iskariot Yudas Iskariot (Matias) 

 
o Membesarkan.   

� Apakah penulis membesarkan sesuatu dengan tujuan untuk    
    penekanan?   

 
" Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu." (Mazmur 

119:20) 
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" Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, 

supaya aku dapat melayani kamu." (2 Korintus 11:8) 
 

" Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam 
minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." (Matius 23:24) 

 
o Gaya Sastra Persilangan  

� Apakah penulis (secara khusus di dalam Perjanjian Lama) 
menekankan ide utama teks dengan menyusunnya dalam struktur 
paralel di dalam teks? 

 
Mazmur 76:2 

• di Yehuda  
o Allah terkenal . 
o nama-Nya masyhur  

• di Israel . 
 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
Kejadian 3 

• pengantar tetang dosa (3:1-7). 
o Konfrontasi kepada laki-laki (3:8-12). 

� Konfrontasi kepada Perempuan (3:13). 

• Konfrontasi dan Janji kepada Ular (3:14-15). 
� Janji kepada Perempuan (3:16). 

o Janji kepada Laki-Laki (3:17-19). 

• Konsekwensi Dosa (3:20-24). 
 
Kejadian 11 

• Seluruh bumi (1) 
o Satu bahasanya  (1) 

� Sinear, lalu menetaplah mereka di sana.(2) 

• Marilah kita membuat batu bata (3) 
o Marilah kita dirikan (4) 

� sebuah kota dengan sebuah menara  (4) 

• Lalu turunlah TUHAN (5) 
� untuk melihat kota dan menara  (5) 

o yang didirikan oleh anak-anak manusia  (5) 

• Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa 
mereka (7) 

� Babel, karena di situlah (9) 
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o dikacaubalaukan TUHAN bahasa (9) 

• seluruh bumi (9) 
 
 
1 dan 2 Raja-Raja 

• Dua Pasal : Pendahuluan dan Kebangkitan (1 Raja-Raja 1-2). 
o Sembilan Pasal: Satu Kerajaan - Salomo (1 Raja-Raja 3-11). 

� Dua puluh sembilan Pasal : Kerajaan yang Terbagi (1 Raja-Raja 
12-2 Raja-Raja 17) 

o Enam Pasal: Satu Kerajaan - Yosia (2 Raja-Raja 18-23). 

• Dua Pasal: Kesimpulan dan Kejatuhan (2 Raja-Raja 24-25). 
 

• Perhatikan apa yang       di dalam Firman. 
o Apakah penulis secara sengaja mengulangi bagian di dalam teks? 
o Istilah, frase, dan anak kalimat 

� Mazmur 136 – Kasih setia-Nya sampai selamanya! 
� Matius 5:34-6:34 – Allah itu Bapa kita! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan 
Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan 
kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-

macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab 
sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, 

demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami 
menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu; jika kami dihibur, 

maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk 
dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan 
pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa sama seperti 

kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil 
bagian dalam penghiburan kami."  

(2 Korintus 1:3-7) 
 

" Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang 
mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua 

yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini 
sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah 

tetap hidup selama-lamanya." (1 Yohanes 2:15-17) 
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o Tokoh  
� Barnabas di dalam Kisah Para Rasul 4:36; 9:27; 11:22; 15:36-39. 

o Pola 
� Firaun mengeraskan hatinya (Keluaran 7:13, 14, 22; 8:11, 15, 28; 

9:7, 34, 35; 13:5). 
� Allah mengeraskan hati Firaun (Keluaran 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 

27; 11:10; 14:4, 8, 17). 
o Pemakaian di dalam Perjanjian Baru bagian dari Perjanjian Lama. 

� Matius 5:21-47 – “Kamu sudah mendengar Firman ...” 

• Perhatikan apa yang     di dalam Firman. 
o Apakah penulis membangun sebuah hubungan khusus antara bagian-

bagian, ide-ide atau pribadi-pribadi? 
o Kata penghubung 

� Cari kata dan, untu, tetapi, karena itu, karena, atau sebab... 
 

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.." (Roma 12:1) 
 

" Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah 
kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba 

dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.." (Ibrani 12:1) 
 

" Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi 

tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, 
melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah,"  

(2 Timotius 1:7-8) 
 
 
 
 
 
 

o Kata depan 
� Cari kata oleh, dengan, dari, dalam, di atas, atas, melalui, atau 

untuk... 
 

" namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang 
hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah 

hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-
Nya untuk aku " (Galatia 2:20) 

 
“Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera 

dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan 
masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan 
kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.." (Roma 5:1-2) 

 
o Umum dan Khusus 
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� Perhatikan saat-saat ketika penulis memperkenalkan ide umum 
dan kemudian memberikan penjelasan melalui ide-ide khusus 
pendukung (atau sebaliknya) 

� Dari umum ke khusus: Galatia 5:16-23. 
 

" Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan 
daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan Roh 
berlawanan dengan keinginan daging -- karena keduanya bertentangan -- sehingga 
kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau 

kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum 
Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 

penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan 
diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan 

sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu -- seperti yang telah kubuat 
dahulu -- bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan 

mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." (Galatia 5:16-23) 

 
� Dari khusus ke umum:1 Korintus 13:1-13. 

o Pertanyaan dan     
� Perhatikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dan juga 

pertanyaan retoris yang di dalamnya sudah menyiratkan 
jawabannya. 

 
"“ Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang 
tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai 

engkau, supaya engkau memberitahu Aku." (Ayub 38:2-3) 
 

" “Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. 
Jika Aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku ini tuan, di 

manakah takut yang kepada-Ku itu? firman TUHAN semesta alam kepada kamu, hai 
para imam yang menghina nama-Ku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara 

bagaimanakah kami menghina nama-Mu?’" (Maleakhi 1:6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
" Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang 
tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam 

dengan Aku." (Matius 26:40) 
 

" Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?" (Roma 
3:1) 
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" Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita?" (Roma 
4:1) 

 
"Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam 

dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu?" (Roma 6:1) 
 

"Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, -- sebab aku berbicara kepada mereka 
yang mengetahui hukum -- bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu 

hidup?" (Roma 7:1) 
 

o Sebab dan     
� Perhatikan secara khusus adanya penyebab yang dituliskan oleh 

penulis yang memunculkan suatu akibat atau serangkaian akibat 
 

" Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 
membangkitkan marah.."  

(Amsal 15:1) 
 

" Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam 
Kristus Yesus, Tuhan kita " (Roma 6:23) 

 
" Saulus juga setuju, bahwa Stefanus mati dibunuh.Pada waktu itu mulailah 

penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali 
rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.." (Kisah Para Rasul 8:1) 

 
o Cara 

� Ketika sesuatu terjadi di dalam teks, cari cara yang ditunjukkan 
mengenai sesuatu sehingga tindakan atau akibat itu muncul 

 
" Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan 

menjaganya sesuai dengan firman-Mu." 
(Mazmur 119:9) 

 
" Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu 

mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang, yang 
dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah." (Roma 8:13-14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Kesimpulan 
� Perhatikan klausul khusus yang menunjukkan syarat tertentu yang 

akan menghasilkan response yang diinginkan. 
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� Cari kata jika (syarat) dan maka (    ). 
 
" Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan 
setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, 
Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.." (Ulangan 28:1) 

 
" Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah 

berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang!" (2 Korintus 5:17) 
 

" Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di 
dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." (1 Yohanes 

1:6) 
 

o Daftar 
� Perhatikan keadaan dimana satu atau dua hal yang didaftarkan 

dan perhatikan bagaimana dan       hal itu 
didaftarkan dengan cara demikian. 

 
" Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata 

serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." (1 
Yohanes 2:16) 

 
" Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, 

kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan 
penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah [atas orang-orang 

durhaka]. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di 
dalamnya.Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, 

fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." (Kolose 3:5-8) 
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o Kata Ganti 
� Perhatikan bagaimana kata ganti mengaitkan adanya hubungan di 

dalam teks 
 

" Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia 
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat 
di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus 

untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya 
terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam 

Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh 
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah 

menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, 
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus 

sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai 
Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan "di 

dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan -- kami 
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, 

yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya --supaya 
kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-

pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar 
firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu 
percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu 

adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan 
yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." (Efesus 1:3-14) 

 
" Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, 

Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat 
lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula." 

(2 Petrus 2:20) 
 

o Perpindahan Besar 
� Saat anda membaca satu bagian besar teks, perhatikan tempat-

tempat kritis dimana teks nampaknya mengambil   baru. 
� 2 Samuel 11-12. 

 
" Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: "Bangunlah 
dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke 

Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi.”" (Kisah Para Rasul 8:26) 
 

" Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena 
melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 

3:21 Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti 
yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi " (Roma 3:20-21) 

 
" bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun 
sampai selama-lamanya. Amin.  Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang 
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dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah 
dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. " (Efesus 3:21-4:1) 

 
 
 
 
 
 
 

• Perhatikan apa yang      di dalam Firman 
o Apakah penulis membandingkan bagian, ide atau suatu pribadi dengan 

yang lainnya? 
o Kemiripan 

� Perhatikan     perbandingan dari dua hal yang 
berbeda. 

� Cari kata sebagaimana atau seperti. 
 
"  

“Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan 
Engkau, ya Allah." 
 (Mazmur 42:2) 

 
" Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak 

Manusia harus ditinggikan," (Yohanes 3:14) 
 

" Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang 
murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan," 

(1 Petrus 2:2) 
 

o Metafora 
� Perhatikan perbandingan      antara dua hal 

yang berbeda. 
� Membandingkan tanpa memakai seperti atau sebagaimana. 

 

" Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, 
dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat 
saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun 
dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. 
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat 

memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapa pun kecilnya api, ia dapat 
membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api; ia merupakan suatu dunia 

kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai 
sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, 

sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka." (Yakobus 3:3-6) 
 

o Allegori 
� Perhatikan keadaan dimana penulis memakai      

tertentu atau perbandingan tertentu untuk mengkomunikasikan 
makna di dalam teks. 
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" Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah 

kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis, bahwa Abraham 
mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang 
dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya 
itu diperanakkan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh 

karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua 
ketentuan Allah: yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak 

perhambaan, itulah Hagar --Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab -- dan ia sama 
dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-
anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu 

kita. Karena ada tertulis: "Bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah 
melahirkan! Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah 

menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih 
banyak anak dari pada yang bersuami." Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama 

seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia, yang diperanakkan 
menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut Roh, demikian juga 

sekarang ini. Tetapi apa kata nas Kitab Suci? "Usirlah hamba perempuan itu beserta 
anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-

sama dengan anak perempuan merdeka itu." Karena itu, saudara-saudara, kita 
bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka " 

(Galatia 4:21-31) 
 

o Lambang 
� Perhatikan keadaan-keadaan dimana penulis memakai gambaran 

simbolis untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi   
   

 

" Sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman 
Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang 
telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang." (Roma 5:14) 
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" Seperti ada tertulis: "Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup", tetapi 
Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." (1 Korintus 15:45) 

 

• Perhatikan apa yang     di dalam Firman. 
o Apakah penulis mengkontraskan beberapa bagian, ide atau suatu pribadi 

dengan yang lainnya?  
o Cari kata tetapi 

 
" Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh 

belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia." (Amsal 14:31) 
 

" Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam 
Kristus Yesus, Tuhan kita. " (Roma 6:23) 

 

o Perhatikan metafore ayang kontras 
� Perhatikan adanya metafora kontras yang tersirat di antara dua 

hal 
 
 
 
 
 
 

" Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan 
memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan 
memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi 

pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya!”" (Lukas 11:11-13) 

 

• Perhatikan bagaimana Firman      sesuatu. 
o Apakah penulis memakai kata, gambaran, frase, atau bentuk literatur 

lain untuk mengkomunikasikan emosi, mood, atau nada tertentu di 
dalam teks? 

o Emosi 
� Perhatikan kata-kata yang menyatakan      atau 

emosi tertentu. 
 

"“ Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-
anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling 

permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak 
akan berbalik dari mengikuti Aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak 

setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum 
Israel, demikianlah firman TUHAN." (Yeremia 3:19-20) 

 
" Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun 

telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik dari 
padamu. Kamu tahu, bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu 

oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguhpun demikian keadaan tubuhku itu, yang 
merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu 
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yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti 
menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus 

sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu! Dan sekarang, di manakah 
bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu 
telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan 

kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" (Galatia 4:12-16) 
 

o Mood 
� Perhatikan tanda-tanda dari sikap penulis saat ia menuliskannya 

 

" Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!" 
(Filipi 4:4) 

 

o Tone 
� After looking at individual emotional terms dan instances of 

mood, continue on to discover the overall tone of the text and/or 
book. 

 
" Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. Ia menghalau 
dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya, aku 

dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. Ia menyusutkan 
dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya. Ia mendirikan tembok 

sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku 
di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.." 

(Ratapan 3:1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"“ Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah mungkin 
kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, Aku mengutus 
kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat: separuh di antara 
mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-

rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat 
penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, 
sampai kepada Zakharia anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus 

dan mezbah." (Matius 23:33-35) 
 

" Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? 
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di 

depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui dari pada kamu: Adakah kamu telah 
menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada 

pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah 
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kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu 
alami sebanyak itu? Masakan sia-sia!?" (Galatia 3:1-4) 

 
Penyelidikan menyeluruh … 

• Selidiki ayat-ayat yang bediri sendiri 

• Selidiki paragraf-paragraf 

• Selidiki seluruh wacananya. 

• Dan ingat ...       ! 
 
Membuat Penyelidikan... 
 
 
 
 
 
  
" Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi..”" (Kisah Para Rasul 1:8) 
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PAHAMI RUMAH MEREKA: 
Apa artinya? 

 
Bergerak dari penggalian kepada penafsiran 

• Dari apa yang dikatakan teks kepada apa yang dimaksudkan teks. 

• Dari pertanyaan tentang isi kepada pertanyaan tentang konteks. 
 
Konteks, konteks, konteks… 

• Definisi konteks… 
o Konteks = yang     bersama dengan teks 

• Dilema yang muncul karena konteks 
o Alkitab mengkomunikasikan konteks kekal 
o Alkitab dikomunikasikan melalui konteks yang     
o Bagaimana kita beralih dari dahulu di sana kepada sekarang di sini 

• Dedikasi untuk konteks… 
o Kita bekerja langkah demi langkah masuk ke dalam pemikiran penulis 

dan menentukan maksud        
o Suatu teks Alkitab tidak pernah memiliki arti di luar      
o Konteks      makna. 
o Aturasn tentang konteks: KONTEKS      

• Keberbedaan konteks… 
o Konteks      
o Konteks      

 
Pertimbangkan konteks kita … 

• Pre-pemahaman kita: 
o Semua      awal yang sudah kita bangun sebelumnya 

kemudian secara sadar atau tidak sadar akan kita bawa ke dalam teks 
o      kita. 

� Kesombongan kita merasa tahu bahkan sebelum mendengar. 
o       kita 

� Dua pilihan: 

• Melompati makna teks 

• Bersujud     makna teks. 
o Pengenalan kita 

� Jangan melompati teks hanya karena teks itu sangat kita kenal. 
o     kita 

� Bahasa. 
� Adat. 
� Kisah 
�      
� Nilai. 
� Ekonomi . 
� Politik. 
� Kesukuan. 
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�      
� Agama. 
� Seni  
�     

o Tujuan kita:       subyektifitas kita. 
� Tetapi tidak bisa menghilangkan sepenuhnya.. 

• Presuposisi kita: 
o Alkitab diilhamkan. 
o Alkitab bisa diandalkan. 
o Alkitab    . 
o Alkitab memiliki keragaman 
o Alkitab bersifat    . 

� Karena itu Alkitab memiliki ketegangan dan      
di dalamnya 

o Alkitab     . 

• Jadi bagaimana kita memahami konteks mereka dengan baik? 
 
Pertimbangkan konteks mereka... 

• Jangan lupa bahwa Alkitab adalah Firman Allah kepada orang-orang lain   
    ia menjadi Firman Allah bagi kita 

o Allah sungguh-sungguh peduli tentang     
o Allah sungguh-sungguh peduli tentang kita. 

• Konteks Literatur  
o Gaya literatur 

� Bentuk atau jenis teks Alkitab yang berbeda 
� Kita perlu tahu     yang ada untuk setiap gaya. 
� Perjanjian Lama … 

• Narasi 

• Hukum Taurat  

• Syair 

• Para nabi  

• Kata-kata hikmat 
� Perjanjian Baru  

• Surat  

• Kitab-kitab Injil  
o Perumpamaan  

• Kisah Para Rasul 

• Wahyu  
o       

� Kata-kata yang berdiri sendiri, frase, anak kalimat, semuanya 
menemukan makna di dalam konteksnya 

o Konteks sekelilingnya 
� Alkitab memiliki sebuah berita yang terintegrasikan sehingga 

makna keseluruhan lebih besar daripada kumpulan makna bagian-
bagiannya. 
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"Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di 

tengah-tengah mereka..”" (Matius 18:20) 
 

"Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-
Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di 

atas takhta-Nya." (Revelation 3:21) 
 

• Konteks Sejarah-Budaya : 
o Waktu dan budaya penulis dan pembacanya, termasuk faktor sosial, 

geografis, topografis, dan politik yang releven bagi setting sang penulis. 
o Kenali     . 

 
"Dialah murid, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah 
menuliskannya dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar." (Yohanes 21:24) 

 
o Kenali     . 

 
"tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa 

Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam 
nama-Nya. " (Yohanes 20:31) 

 
o Pahami Keadaan Geografisnya... 

 
" Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah 

Samaria." (Yohanes 4:3-4) 
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o Kenali Keadaan     

 
 
 
 

"Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus 
kepadanya: "Berilah Aku minum.?”" (Yohanes 4:7) 

 
o Kenali Keadaan Keagamaan  

 

"Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya: "Masakan Engkau, seorang Yahudi, 
minta minum kepadaku, seorang Samaria?" (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan 

orang Samaria)"  
(Yohanes 4:9) 

 
o Kenali Keadaan Ekonomi  

 
"“Kata perempuan itu kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini 
amat dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih 

besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang 
telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?”"  

(Yohanes 4:11-12) 
 

o Kenali Keadaan Politik  
 

"Jawab perempuan itu kepada-Nya: "Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang 
disebut juga Kristus; apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada 

kami." Kata Yesus kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan 
engkau..”" (Yohanes 4:25-26) 

 

• Konteks Theologi.   
o Dimana bagian ini cocok untuk pernyataan wahyu Allah di dalam Alkitab? 
o J.I. Packer: “Alkitab nampak seperti sebuah simponi orkestra dengan 

Roh Kudus sebagai Dirigennya.  Dengan masing-masing instrumen sudah 
dilibatkan secara sukarela, spontanitas, dan kreatif memainkan nada-
nadanya sebagaimana yang dikehendaki oleh sang Dirigen Agung itu 
meskipun tidak ada satupun dari antara mereka yang bisa mendengar 
keseluruhan musiknya.  Inti dari masing-masing bagian hanya bisa 
menjadi jelas indah kalau dilihat dalam hubungannya dengan semua alat 
yang lainnya.” 

 
Prinsip-Prinsip Dasar Penafsiran Alkitab: 

• Ingat bahwa konteks       
o Jangan pernah mengambil satu bagian Alkitab keluar dari konteksnya 

hanya untuk membuatnya mengatakan apa yang anda inginkan  

• Selalu usahakan mendapat petunjuk      dari Firman Allah  
o semakin kita belajar Kitab Suci maka semakin kita memahami apa 

maksud di dalam Alkitab  
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• Ingat bahwa Kitab Suci tidak pernah bertentangan dengan Kitab Suci 
o Bandingkan isi dengan isi.  Pakai     silang.  
o Penafsir yang terbaik untuk Kitab Suci adalah      

sendiri  

• Hindari Mendasarkan Doktrin Anda di atas Bagian Alkitab yang      
 
 
 
 
 
 

 
"Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-
perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga 

orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, 
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga 

mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain." (2 Petrus 3:16) 
 

• Tafisrkan Alkitab Secara      
o Pakai pemahaman     kecuali kalau ada alasan yang cukup 

kuat untuk melangkah selanjutnya  
o Pakai penafsiran figuratif kalau bagian itu      perlu 

ditafisirkan demikian  
o Pakai pemahaman figuratif kalau pernyataan di dalam teks jelas 

memakai gaya bahasa  
o Pakai pemahaman figuratif kalau penafsiran literal yang ada   

  dengan konteks dari bagian itu, konteks Alkitab dan juga tujuan 
penulisan.  

o Pakai pemahaman figuratif kalau penafsiran literal yang ada akan 
bertentangan isi Alkitab secara keseluruhan 

o Pakai pemahaman figuratif kalau penafsiran literal yang ada menjadi 
tidak mungkin diterima, tidak masuk akal atau seolah mendorong kepada 
   . 

• Simpulkan proses penafsiran dengan menjelaskan makna dari sang penulis 
mengenai bagian itu  

o Pertanyaan besar : “Apa    ? “ 
o Dalam satu atau dua kalimat, tulis kesimpulan mengenai apa yang 

dikatakan penulis kepada pembaca aslinya dan mengapa ia 
mengatakannya. 

o Lakukan secara bertanggungjawab.  
� Ingat—sebuah teks tidak bisa memberi arti yang tidak pernah 

dimaksudkannya. 
o Buat secara singkat saja  

� Buat sederhana. 
o Buat secara     

� Penulis mengkomunikasikan teks ini pada waktu itu dengan tujuan 
tertentu. 

• Check kesimpukan penafsiran anda dengan bersandar kepada      
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Membuat Penafsiran… 

• Kisah Para Rasul 1:8 – Apa intinya?  
             
            
            
            
            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAWA KEMBALI KE RUMAH: 
Bagaimana kaitannya? 

 
Tujuannya … 

• menemukan apakah Kebenaran     

• Ini adalah prinsip theologis yang bisa diaplikasikan bagi     
manusia di segala jaman  

 
Petunjuknya... 

• Kebenaran yang kekal itu       

• Kebenaran Kekal Memiliki       (dengan Keseluruhan Isi 
Kitab Suci).   

• Kebenaran Kekal akan bersifat      

• Kebenaran Kekal bersifat       . 

• Kebenaran itu        
 
Melakukan Implikasi... 

• Kisah Para Rasul 1:8 – Apakah kebenaran kekal yang ada dalam Kisah Para Rasul 
1:8? 
              
             
             
             
             

 
 

TERAPKAN DI DALAM RUMAH ANDA: 
Apa yang harus saya lakukan? 

  
Perbedaan antara menafsirkan Alkitab dengan mengaplikasikan Alkitab  

• Penafsiran berpusat kepada makna 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Bagaimana Mempelajari Alkitab (Part 1) 
 

o Aplikasi berpusat kepada      

• Penafsiran mencakup satu makna  
o plikasi mencakup     tindakan 

• Penafsiran memberikan makna yang sama bagi semua orang Kristen. 
Interpretation is the same for all Christians. 

o Aplikasi      dalam keadaan hidup yang berbeda-
beda  

• Penafsiran membawa kita masuk ke dalam Firman. 
o Aplikasi membawa Firman masuk ke dalam kehidupan   . 

• Penafsiran menanyakan, “Apa makna teks ini”?   
o aplikasi menanyakan,. “Bagaimana makna teks itu diterapkan di dalam 

   ?”   
 
Tiga langkah untuk Aplikasi Alkitabiah yang bertanggungjawab. 

•      Kebenaran Kekal itu 

• Hubungkan Kebenaran Kekal itu dengan Keadaan Hari Ini  
o melihat Kebenaran Kekal ini dalam situasi      

� Perhatikan elemen-elemen kuncinya (orang-orang, tempat, 
hubungan, ide, barang, dll) di situasi asalnya. 

 
 
 
 

o Kenali situasi jaman ini yang    dengan situasi aslinya. 
� Perhatikan elemen-elemen kuncinya (orang-orang, tempat, 

hubungan, ide, barang, dll) di situasi asalnya. 
 

o Hubungkan kebenaran kekal khususnya dengan situasi di jaman ini. 

• Praktekkan kebenaran kekal itu. 
 
"Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima 

dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya 
kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang 
dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh 

iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan 

untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia 
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan 
Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan 
dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: 

Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa 
yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.." (2 

Timotius 3:14-4:2) 
 

o Lima pertanyaan... 
� Saya harus menjadi     ? 

• Setiap aplikasi teks bergantung kepada Kristus di dalam 
kita. 

� Bagaimana seharusnya saya    ? 
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• Kita perlu belajar dari Firman untuk bisa berpikir secara 
Kristen. 

� Apa yang Harus saya     ? 

• Apakah ada Dosa yang harus dihindari ? 

• Apakah ada ayat yang perlu dihafalkan ? 

• Apakah ada janji yang bisa saya pegang ? 

• Apakah ada doa yang harus saya naikkan ? 

• Apakah ada perintah untuk saya taati ? 

• Apakah ada keadaan yang harus dijalani ? 

• Apakah ada tantangan yang harus saya hadapi ? 
� Kemana saya harus     ? 

• Semua isi Kitab Suci harus dipahami dalam konteks missi. 
� Siapa yang akan saya    ? 

• Cara yang terbaik untuk belajar Alkitab adalah dengan 
mengajarkannya – inilah inti dari pemuridan! 

 
Melakukan Aplikasi … 

• Temukan elemen-elemen kunci yang ada di dalam kebenaran kekal dalam Kisah 
Para Rasul 1:8: 
             
             
             
             
             

 
 
 
 
 

• Temukan situasi apa saja, yaitu skenario dari dunia yang mencakup elemen-
elemen kunci itu : 
             
             
             
             
             

• Sekarang tuliskan bagaiman kebenaran kekal dari Kisah Para Rasul 1:8 ini 
mempengaruhi skenario dunia nyata ini: 
             
             
             
             
             

• Yang terakhir, tanyakan lima pertanyaan penting itu dan tuliskan respons yang 
pelu anda bawa ke dalam Firman atas dasar pertanyaan itu. … 

• Saya harus menjadi apa? 
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• Bagaimana Seharusnya saya Berpikir ? 
             
             
             

• Apa yang Harus saya Lakukan ? 
             
             
             

• Kemana saya harus pergi ? 
             
             
             

• Siapa yang akan saya Ajar ? 
             
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAGAIMANA MEMPELAJARI ALKITAB  
Bagian 2 

 
 

PERJALANAN MELALUI GAYA TULIS YANG BERBEDA 
Tantangan Unik dari Berbagai Jenis Literatur Di Dalam Alkitab  

 

• kesulitan-kesulitan tertentu dari beberapa gaya tulis  

• petunjuk umum untuk beberapa gaya tulis 

• Proses praktis membaca beberapa gaya tulis 

• Contoh-contoh membaca beberapa gaya tulis 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN BARU 
Surat-Surat 

 
Kesulitan-kesulitan ketika membaca surat-surat … 

• Apa sebenarnya maksudnya? 
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"Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi 
orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau 

dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal?" (1 Korintus 15:29) 
 

•  Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? 
 

"Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam 
memberi hormat" (Roma 12:10) 

 
"Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada 
pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, 

ditetapkan oleh Allah." (Roma 13:1) 
 

"Greet Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua 
jemaat Kristus." (Roma 16:16) 

 
Petunjuk Umum untuk Membaca Surat-Surat  

• Surat-surat Perjanjian Baru adalah Dokumen yang Terhubung dengan Waktu  
o Ditulis kepada audiens tertentu 
o Ditulis pada waktu tertentu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ditulis untuk menjawab suatu     tertentu. 
� ada perilaku yang harus diperbaiki. 
�       yang perlu diluruskan 
� Kesalahpahaman yang perlu dijelaskan 

o Kita memiliki jawaban, tetapi tidak selalu memahami apa    
 ! 

o Harus      agar tidak langsung melompat kepada 
kesimpulan hanya dengan melihat satu surat saja. 

o Kita     bahwa Allah sudah dengan jelas mengkomunikasikan 
kepada kita hal-hal yang penting  

• Surat-Surat di dalam Perjanjian Baru      Risalah Teologi  

• Secara Keseluruhan, Surat-surat di dalam Perjanjian Baru memiliki Pola yang 
sama.   

o Pendahuluan  
� Perkenalan diri sang      
� Identifikasi dari penerima surat  
� Salam. 
� Doa atau pengucapan syukur  
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o Isi Surat 
o Kesimpulan 

� Salam      
� Salam perpisahan 
� Berbagai elemen lain 

• Beberapa elemen yang ada termasuk: 

• Rencana perjalanan (Titus 3:12; Filemon 22). 

• Rekomendasi pekerja (Rom. 16:1-2). 

• Doar (2 Tes. 3:16; Ibrani 13:20-21). 

• Permintaan doa (1 Tes. 5:25; Ibr  13:18-19). 

• Salam (Rom. 16:3-16, 21-23; Heb. 13:24; 2 Yohanes 13). 

• Petunjuk dan nasehat terakhir (Kol. 4:16-17; 1 Tim. 6:20-
21a). 

• Cium kudus(1 Thess. 5:26; 1 Petrus 5:14). 

• Tanda tangan (Kol. 4:18; 2 Tes. 3:17). 

• Berkat (1 Kor. 16:23-24; Ef. 6:23-24). 

• Doksologi (2 Petrus 3:18; Yudas 24-25). 
o Perbedaan dalam bentuk seringkali menjadi     akan 

maksudnya. 
 
Proses Praktis dalam Membaca Surat-Surat  

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o       : Mulai dengan membaca suratnya 

dengan keras dalam sekali baca. 
o      : Saat membaca, buat rekonstruksi tentang 

situasi asal dari surat ini. 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Pikirkan dalam kerangka       
o Untuk setiap paragraf dan serangkaian paragraf, tulislah dalam satu atau 

dua kalimat jawaban atas pertanyaan ‘apa     ? 
 
 
 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Lihat bagaimana itu Alkitabiah dan Memiliki Kesesuaian dengan bagian 

lainnya  
� Pusatkan perhatian kepada kebenaran yang menjadi    

   dari berita dari teks dan di seluruh Alkitab. 
o Perhatikan Kebenaran Kekal dan yang bersifat lintas budaya. 

� Pusatkan perhatian kepada kebenaran yang  secara konsisten 
diajarkan di dalam Alkitab  

o Carilah Aplikasinya  
� Pusatkan perhatian kepada bagian yang senantiasa     

dalam segala keadaan  
o Tulislah Kebenaran Kekal yang muncul, menggunakan kata kerja bentuk 

sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan Kebenaran Kekal yang kita ingat 
o Hubungkan Kebenaran Kekal dengan hari ini.   
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� Lihat Kebenaran kekal dalam keadaan asalnya. 

• Perhatikan elemen-elemen kunci (orang-orang, tempat, 
hubungan, ide, barang dll) di dalam teks. 

� Temukan keadaan jaman sekarang yang memiliki kesejajaran 
dengan situasi asalnya. 

• Perhatikan elemen-elemen kunci (orang-orang, tempat, 
hubungan, ide, barang dll) yang sejajar dengan situasi 
asalnya. 

� Kaitkan Kebenaran Kekal secara khusus dengan situasi jaman 
sekarang. 

o Praktekkan Kebenaran Kekal itu. 
� Saya harus menjadi apa ? 
� Bagaimana Seharusnya saya ? 
� Apa yang Harus saya ? 
� Kemana saya harus pergi ? 
� Siapa yang akan saya Ajar ? 

 
Sebuah contoh membaca surat... 

• Ibrani 12:1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMPELAJARI ALKITAB 

Dari Rumah Mereka ke Rumah Kita 
 
Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
Tulis catatan penting mengenai siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana.  
Apa yang ditekankan Firman, diulangi, dikaitkan, dibandingkan, atau dikontraskan, 
dan bagaimana Firman itu mengkomunikasikannya? 
 

• Ibrani ditulis untuk menguatkan orang-orang Kristen Yahudi yang menghadapai 
penganiayaan karena percaya kepada Yesus. 

• “Karena itu” – menghubungkan teks dengan pasal sebelumnya—“Para pahlawan iman” 
di tengah pencobaan. 
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• Diikuti dengan perintah untuk bertekun di dalam disiplin: jelas berbicara mengenai 
bertahan di dalam iman. 

• Gambaran – lari dalam perlomban dengan upaya dan ketekunan menuju ke garis 
finish. 

•  “Mari kita”—Kata kerja disebutkan tiga kali—menanggalkan, berlomba, 
melakukannya dengan mata tertuju.. 

• Menanggalkan dua hal: “semua beban” dan “semua dosa yang begitu merintangi kita.” 
• Berlomba dengan tekun (sebuah tema yang penting di dalam keseluruhan surat 

Ibrani dan konteks ini secara khusus). 
• Mata yang tertuju kepada Yesus – Ia sudah berlomba sebelum kita—Ia bertekun dan 

memampukan saya untuk bertekun. 
• Ia memikul dengan sukacita –Ia didorong oleh sukacita! 
• Ia mengabaikan kehinaan tekun memikul salib – bahkan kehinaan salib yang paling 

berat tidak bisa menghentikan-Nya. 
• “Di sebelah kanan tahta Allah” --– Roma 8:34 – Ia menjadi syafaat kita di sana. 
• Pernyataan Tujuan – kita memandang kepada Yesus sehingga kita tidak merasa lelah 

dan patah semangat. 
 
 
 
Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
Memperhatikan bentuk literatur tulisan, sejarah-budaya, dan konteks theologi, 
menemukan di salam satu atau dua kalimat makna paling utama dari teks itu bagi 
penerima aslinya. 
 

Penulis surat Ibrani mendorong orang-orang Kristen Yahudi untuk bertahan dalam 
iman meski banyak perlawanan. 

 
 Ia mengingatkan mereka bahwa satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah 
dengan memusatkan perhatian kepada Yesus saja. 
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Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
Temukan Kebenaran Kekal di dalam bagian ini yang berkaitan dengan penerima 
aslinya dan juga dengan kita 
(Kalau mempelajari bagian dari Perjanjian Lama, filter prinsip theologinya 
menggunakan Perjanjian Baru.) 
 

Kalau kehidupan Kristen seperti perlombaan, dibutuhkan usaha dan ketekunan 
 
 Orang-orang kudus yang sudah mendahului kita menjadi teladan yang berharga untuk 
mendorong dan menguatkan kita          
 
 Agar berhasil dalam perlombaan, orang-orang Kristen perlu menolak hal-hal yang 
menghalangi kemajuan mereka dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada hubungan 
mereka dengan Yesus  
 
 
 
 
 
 
Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
Temukan keadaan pyang sejajar antara konteks Alkitab dengan kita.  Buat aplikasi 
spesifik dari Kebenaran Kekal di dalam kehidupan kita hari ini dengan mengajukan 
lima pertanyaan itu  
 
Saya harus menjadi apa? 
 

Saya ingin sepenuhnya memusatkan perhatian kepada Yesus dalam setiap bagian 
kehidupan saya, khususnya dalam cobaan yang sedang terjadi saat ini. 

 

Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
 

Saya perlu berpikir mengenai cobaan yang sedang saya hadapi dalam terang 
ketekunan Kristus.  Saya memerlukan cara pandang-Nya dalam masalah saya. 

 
Apa yang harus saya lakukan? 
 

Saya akan kembali dan membaca tentang orang-orang lain di dalam Alkitab yang 
menghadapi tantangan yang sulit dan melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan 
mereka.  Saya juga akan bertobat dari mementingkan diri sendiri yang merintangi 
saya dan menjauhkan saya dari Kristus. 

 
Kemana saya harus pergi? 
 

Meski saya tidak tahu mengapa saya melalui masalah ini dan saya masih bergumul 
dengan iman saya, saya akan senantiasa berkumpul bersama dengan jemaat dalam 
ibadah (Ibrani 10:24-25). 
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Siapa yang akan saya ajar? 
 

Saya akan mencari kesempatan untuk dengansengaja menunjukkan keunggulan 
Kristus dalam penderitaan saya kepada sesama rekan sekerja yang belum mengenal 
Kristus.  Saya juga akan jujur di dalam kelompok kecil saya tantang masalah yang 
saya alami sehingga kekuatan Allah yang diberikan kepada saya bisa menguatkan 
orang-orang lain untuk bertekun juga. 
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PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN BARU 
Kitab-kitab Injil  

 
Difficulties in reading the Gospels… 

• Ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dijelaskan  
 

"Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang 
hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak." 

Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, 
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang 

Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit..”" (Matius 26:63-64) 
 

"Tetapi Ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam Besar itu bertanya kepada-
Nya sekali lagi, katanya: "Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?" Jawab 
Yesus: "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan 

Yang Mahakuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit.”" (Markus 14:61-
62) 
 

"“katanya: "Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus: 
"Sekalipun Aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya; dan 
sekalipun Aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. 
Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa." 

Kata mereka semua: "Kalau begitu, Engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus: "Kamu 
sendiri mengatakan, bahwa Akulah Anak Allah..”" (Lukas 22:67-70) 

 

• Ada ketidakcocokan yang nampak : 
 

" Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, 
Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia 
mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. 

Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab 
memang bukan musim buah ara. Maka kata-Nya kepada pohon itu: "Jangan lagi 

seorang pun makan buahmu selama-lamanya!" Dan murid-murid-Nya pun 
mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid-Nya lewat, mereka melihat 
pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan 

apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus: "Rabi, lihatlah, pohon ara yang 
Kaukutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka: "Percayalah kepada Allah! Aku 

berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: 
Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi 
percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi 
baginya. Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 

percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu 
dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni 

kesalahan-kesalahanmu..”"  
(Markus 11:12-14, 20-25) 
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" Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 
Dekat jalan Ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak mendapat apa-apa 
pada pohon itu selain daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: "Engkau tidak akan 
berbuah lagi selama-lamanya!" Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat 

kejadian itu tercenganglah murid-murid-Nya, lalu berkata: "Bagaimana mungkin 
pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka: "Aku 

berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan 
saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga 

jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam 
laut! hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh 

kepercayaan, kamu akan menerimanya..”" (Matius 21:18-22) 
 
Petunjuk Umum untuk Membaca Kitab-Kitab Injil ... 

• kitab-kitab Injil ditulis mengenai Pribadi yang      
o dua komponen yang berperan di dalam kitab-kitab Injil  

�         Yesus  
� Kisah tentang Yesus  

.  

• Kitab-kitab Injil dituliskan oleh Penulis yang      
o dua      yang berperan dalam kitab-kitab Injil  

� setting sejarah Yesus . 
� setting sejarah dari sang penulis . 

• Kitab-kitab Injil dituliskan Untuk Penerima yang Berbeda-beda. 
o tiga prinsip utama yang berperan dalam kitab-kitab Injil  

� Selektifitas. 
�      
� Adaptasi. 

 
Proses praktis membaca kitab-kitab Injil ... 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Berpikir dalam kerangka kisah dan paparan 

� Kisah-kisah dan paparan yang mandiri: Cari jawaban untuk 
pertanyaan-pertanyaan standar.. 

� kumpulan kisah-kisah dan paparan : Cari     
o Perhatikan kalau ada jenis tulisan khusus di dalam kitab-kitab Injil  

� Melebih-lebihkan. 
 

"Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, 
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu 

dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan 
menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika 
satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka."  
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(Matius 5:29-30) 
 

"“Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, 
isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan 

nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku." (Lukas 14:26) 
 

"Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus 
menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke 
dalam Kerajaan Allah..”"  

(Markus 10:24-25) 
 
 

� Ironi. 
 

"Lalu mereka bawa. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah 
ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: 
"Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada 
Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!" Mereka sangat heran mendengar 

Dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat, bahwa tidak 
ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada-Nya: "Guru, Musa menuliskan perintah ini 

untuk kita: Jika seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan 
meninggalkan seorang isteri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin 

dengan isterinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 
tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati 

dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati 
dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga.”" (Lukas 

12:16-21) 
 

� Pertanyaan       

• Pertanyaan yang dibuat untuk mengangkat bagian penting 
dan bukannya untuk mendapatkan jawaban. 

 
"Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah 

pemungut cukai juga berbuat demikian?" (Matius 5:46) 
 

"Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta 
saja pada jalan hidupnya?" (Matius 6:27) 

 
"Lalu Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak 

percaya??”" (Markus 4:40) 
 

"Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, 
kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." (Lukas 12:51) 

 
� Parallelisme. 

• Ketika beberapa baris tertentu disusun untuk dibaca 
bersama-sama. 

• Sinonim. 
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Baris-baris itu pada dasarnya mengatakan hal yang sama 
dengan cara yang mirip 

 
" “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 

ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." (Matius 7:7) 
 

"Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada 
sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap." (Markus 4:22) 

 

• Kontrastif 
o Baris kedua kontras dengan baris pertama 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak 
mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya..”" (Markus 
4:25) 

 
"Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik 
dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang 

jahat." (Matius 12:35) 
 

• Perkembangan. 
o Baris kedua mengulangi bagian dari baris pertama, 

kemudian berkembang sampai mencapai   
   

 
"“Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut 

Aku, ia menyambut Dia yang mengutus Aku." (Matius 10:40) 
 

"Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa 
datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang." (Yohanes 6:37) 

 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Dua tantangan untuk penafsiran: 

� Berpikirlah Secara Vertikal 

• bagaimana Injil menggambarkan mengenai Yesus  
� Berpikirlah secara      . 

• bagaimana Injil yang berbeda menceritakan kisah yang 
berbeda . 
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o Untuk setiap kisah/paparan dan serangkaian kisah/paparan, tulis dalam 
satu atau dua kalimat jawaban kepada pertanyaan menyeluruh : Apa 
intinya? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Perhatikan sisi Alkitab dan kesetaraannya... 

� Perhatikan bagaimana Yesus menggenapi      
Perjanjian Lama (Matius 5-7; 22:37-40; Lukas 24:13-35). 

o Perhatikan Kebenaran Kekal dan Lintas Budaya ... 
� Perhatikan bagaimana Yesus mengajar dan menunjukkan   

 Allah (lihat catatan Secret Church dari Perjanjian Lama dan 
Perjanjian Baru tentang Kerajaan). 

o Cari Aplikasinya ... 
� Lihat      yang lebih luas dari kisah itu untuk 

bisa menemukan Kebenaran Kekal. 
o Tulis Kebenaran Kekal menggunakan kata kerja bentuk sekarang 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang harus saya latih? 

Contoh membaca Injil... 

• Markus 4:35-41 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN BARU 
Perumpamaan  

 
Kesulitan dalam membaca perumpamaan… 

• Jarak antara Pendengar Asli dengan kita  

• Adanya     Makna yang dimaksud oleh Yesus dalam 
Perumpamaan.   

 
Petunjuk Umum untuk Membaca Perumpamaan  

• Makna Utama dari Perumpamaan itu yang Paling      
o Tujuan Utama Perumpamaan adalah untuk Mendapatkan    

 dengan cara yang Tertentu  
 
Proses praktis untuk membaca perumpamaan… 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Baca hal itu berulang-ulang dari Sudut Pandang Pendengarnya. 
o Kenali Makna-Makna Kunci yang Sangat    oleh Yesus dan para 

pendengar-Nya  
o Tentukan bagaimana para pendengar semula meresponi Perumpamaan 

itu  

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
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o Sedapat mungkin, cari satu pokok terpenting untuk setiap    
  atau sekelompok tokoh dalam kisah. 

o Dalam satu atau dua kalimat, tuliskan pokok terpenting yang dimaksud 
ketika Yesus menceritakan Perumpamaan ini kepada pendengar aslinya. 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Perhatikan sisi Alkitabiah dan sisi Kesejajarannya dengan seluruh isi 

Alkitab  
� Dalam usaha mengaitkan Perumpamaan ini ke dalam kebenaran 

menyluruh dari Alkitab, hindari membuat     
      kepada Perumpamaan. 

o Perhatikan Kebenaran Kekal dan lintas budaya 
o Cari aplikasinya 
o Tulis Kebenaran Kekal menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Contoh membaca perumpamaan 

• Lukas 10:25-37 
 
 
 
 
 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN BARU 
Kisah Para Rasul 

 
Kesulitan dalam membaca Kisah Para Rasul… 

• Apakah petunjuk yang harus ditiru atau      saja? 
 

"Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam 
bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk 

mengatakannya." (Kisah Para Rasul 2:4) 
 

"Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh 
Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, 
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya 

menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus." (Kisah 
Para Rasul 8:15-17) 
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"Seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama 
berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap 

dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah 
mati.Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, 

mendekapnya, dan berkata: "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di 
ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan masih lama lagi 

ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu 
mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa 

sangat terhibur." (Kisah Para Rasul 20:9-12) 
 

• Pertimbankan pendekatan    -     … 
 
Petunjuk umum untuk membaca Kisah Para Rasul… 

• Kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah Sequel  

• Kitab Kisah Para Rasul adalah kisah dengan       yang jelas. 

• Kitab Kisah Para Rasul diatur secara tematis dan geografis. 
o Tema-tema penting: 

� Injil 
� Roh Kudus  
�       . 
� Dunia 

o Struktur geografis penting: 
� Saksi Gereja di Yerusalem (1-7) 
� Saksi Gereja di Yudea dan Samaria (8-9) 
� Saksi Gereja sampai ke ujung dunia (10-28) 

• Kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah     tentang bagaimana 
kehendak Allah bagi gereja untuk membawa Injil ke seluruh dunia dengan kuasa 
dari Roh Kudus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses praktis membaca Kisah Para Rasul… 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Ajukan Pertanyaan tentang Tokohnya  (contoh yang baik maupun yang 

buruk). 
o Ajukan Pertanyaan tentang     
o Kemudian Ajukan Pertanyaan tentang Tafsiran dari Lukas sendiri  

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Perhatikan apa     Lukas dalam setiap episode di 

dalam Kisah Para Rasul  
o Cari      dan Tema-Tema yang diulangi di sepanjang 

Kisah Para Rasul. 
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� kepenuhan Roh Kudus dan mengenai pemberitaan Firman (1:8; 
2:4; 2:17-18; 4:31; 8:15-17; 9:17-20; 10:44-46; 19:6). 

� Pemberitaan Injil di seluruh dunia (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20). 
o Perhatikan setiap Episode dan Setiap Kisah dan Simpulkan dengan 

mengatakan, ‘Apa Inti dari hal ini? 
o Tuliskan makna utama dari episode ini dalam satu atau dua kalimat, dan 

pastikan bahwa tafsiran anda itu sejajar dengan keseluruhan gambaran 
dari Kisah Para Rasul  

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 

� Saring semua implikasi dari kitab Kisah Para Rasul melalui 
kacamata      Lukas. 

o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca Kisah Para Rasul… 

• Kisah Para Rasul 6-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN LAMA 
Narasi 

 
Kesulitan dalam membaca narasi Perjanjian Lama ... 

• Ada banyak jenis kisah  
o Lebih dari 40 persen dari Perjanjian Lama adalah Narasi.  
o Kejadian, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 

1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Daniel, Yunus, dan Hagai. 

• Ada Banyak      
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• Ada banyak tantangan  
 
Petunjuk umum untuk membaca narasi Perjanjian Lama  

• Secara keseluruhan, narasi Perjanjian Lama BUKANLAH... 
o kisah Alegoris yang penuh dengan Makna yang     . 
o ditujukan untuk Memberikan Pelajaran       
o Dimaksudkan untuk Mengajarkan        
o  Berpusat kepada          

• Secara keseluruhan, narasi Perjanjian Lama ADALAH... 
o Kisah dengan Tujuan Tertentu. 
o Apa yang sudah terjadi dan bukan bagaimana hal itu     

terjadi setiap kali 
o     dan Tidak Ditulis Selengkapnya 

 
Proses praktis dalam membaca narasi Perjanjian Lama ... 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Baca bagian Alkitab dengan berhati-hati.  
o Cari lima bagian dasarnya  

�        

• Perkembangan, konflik, dan jalan keluar 
� Panggungnya 

• Pusatkan perhatian kepada tempat dan waktu. 
� Tokoh  

• Tokoh di dalam Narasi Perjanjian Lama menjadi   
  . 

• Cari adanya Perbandingan dan       
� Dialog 

• Dialog memberikan keterangan sangat besar terhadap 
perkembangan tokohnya. 

� Narator 

• Cari makna tersirat yang dibukakannya. 

• Cari    . 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Tafsirkan masing-masing Narasi dalam Perjanjian Lama dalam Tiga 

Tingkatan  
� Tingkatan Pertama-- adalah Sejarah      
� Tingkatan Kedua -- adalah Sejarah Bangsa.   
� Tingkatan Ketiga -- adalah Sejarah      

 
 

o Perhatikan Baik-Baik Konteks     nya  
� Paling tidak, baca tiga pasal 

• Keseluruhan pasalnya sendiri 

• Pasal sebelumnya 

• Pasal sesudahnya 
o Hindari kesalahan-kesalahan umum ini dalam menafsirkan  

� Mengalegorikan.   

• Berusaha selalu menemukan makna tersembunyi di dalam 
teks  
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� De-kontekstualisasi  

• mengabaikan konteks sejarah dan literaturnya  
� Pilih-Pilih  

• Memilih dan     l bagian-bagian kisah yang 
anda sukai saja! 

� Selalu Mencari Makna Moral  

• Menanyakan “apakah makna     kisah 
ini” dari setiap akhir kisah dalam narasi pribadi  

� Menjadikannya Pribadi  

• menganggap bahwa narasi itu adalah mengenai diri    
sendiri  

� Penerapan yang salah  

• Salah mengaplikasikan narasi dalam budaya masa kini.   
� Kombinasi yang Salah  

• Menggabungkan elemen-elemen di dalam narasi yang 
sebenarnya tidak dikaitkan oleh sang narator asli  

� Memberi Makna baru  

• memberikan arti yang baru kepada kisah yang ada agar bisa 
cocok dengan apa yang     anda katakan  

� Meniru  

• Mencari kisah-kisah untuk untuk memberi alasan dan/atau 
kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. 

o Untuk setiap kisah atau rangkaian kisahnya, tulis satu atau dua kalimat 
jawaban untuk pertanyaan yang menyeluruh itu: Apa arti kisah ini? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 

� Identifikasikan prinsip teologi itu dalam konteks Perjanjian Lama.  
�      prinsip theologi itu memakai prinsip 

Perjanjian Baru  
� Ajukan dua pertanyaan  

• Apakah Perjanjian Baru      sesuatu 
kepada prinsip ini  

• Apakah Perjanjian Baru     prinsip itu? 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 

 
 
 

o Praketkkan kebenaran kekalnya. 
� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 
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Sebuah contoh membaca narasi Perjanjian Lama … 

• Yosua 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN LAMA 
Hukum  

 
Kesulitan dalam membaca Hukum Perjanjian Lama  

• Kita sering bertanya-tanya tentang beberapa Hukum : 
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"“Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah 
TUHAN, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya..”" 

(Keluaran 34:26) 
 

"“ ‘Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak 
dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian 

yang dibuat dari pada dua jenis bahan." (Imamat 19:19) 
 

"“Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, dan ia hanya menjadi botak, ia 
tahir." (Imamat 13:40) 

 
"Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki 

janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal 
ini adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu." (Ulangan 22:5) 

 

• Kita melanggar beberapa hukum: 
 

"“ ‘Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh 
hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN." 

(Imamat 19:32) 
 

"“ ‘Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah 
tanda-tanda pada kulitmu; Akulah TUHAN." (Imamat 19:28) 

 
" Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; 

haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan 
janganlah kamu terkena bangkainya." (Ulangan 14:8) 

 

• Kita mentaati beberapa hukum: 
 

"“ ‘Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap 
orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri; Akulah TUHAN." (Imamat 19:18) 
 

"“ Jangan membunuh." (Keluaran 20:13) 
 

"“ Jangan berzinah." (Ulangan 5:18) 
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• Bagaimana kita tahu kapan bertanya, kapan melanggar, dan kapan taat? 
 
Petunjuk umum untuk membaca hukum dalam Perjanjian Lama  

• “Hukum” Perjanjian Lama di dalam Alkitab  
o lebih dari     perintah yang spesifik (Keluaran 18:20). 
o Kesimpulan semua hukum itu bersama-sama (Matius 5:18). 
o      Kitab pertama di dalam Perjanjian Lama, Kitab-Kitab 

Pentateukh (Yosua 1:8) 
o keseluruhan sistem keagamaan Perjanjian Lama  
o kepada tafsiran Rabbi tentang Hukum Perjanjian Lama (Kisah Para Rasul 

10:28). 

• Hukum Perjanjian Lama adalah      Allah kepada umat-Nya  

• Hukum dalam Perjanjian Lama adalah sebuah        

• Hukum dalam Perjanjian Lama ini      Hukum Perjanjian 
Baru kita  

o Aturan umum: 
� Kalau sebuah Hukum dalam Perjanjian Lama tidak diangkat lagi 

atau ditegaskan kembali di dalam Perjanjian Baru, maka hal itu 
tidak lagi secara langsung     umat Allah. 

o Beberapa Hukum Taurat yang TIDAK diterapkan lagi  
� Hukum sipil bangsa Israel  
� Hukum      bangsa Israel  

o Hukum yang DITERAPKAN lagi: 
� Hukum dibaharui atau ditegaskan kembali dalam kaitannya 

dengan perjanjian yang baru 
 

" Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi..”" 
(Matius 22:40) 

 
" Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap kekuatanmu." (Ulangan 6:5) 
 

"“ ‘Do Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap 
orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri; Akulah TUHAN." (Imamat 19:18) 
 

• semua Hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama adalah Firman Allah     
kita meski itu bukan yang diperintahkan Allah    kita  

 
" Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh 
rumahmu, supaya jangan kaudatangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila 

ada seorang jatuh dari atasnya." (Ulangan 22:8) 
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" Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani 
ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu enam tahun 

lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang 
merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka 

janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa, engkau harus dengan 
limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat 

pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan 
kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kauberikan kepadanya. Haruslah kauingat, 
bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu; 
itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia 
berkata kepadamu: Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi 

engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus 
mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi 

budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kauperbuat kepada budakmu 
perempuan." (Ulangan 15:12-17) 

 
Proses praktis membaca hukum Perjanjian Lama  

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Perhatikan hukum      
o Perhatikan hukum dengan seksama sesuai dengan dua bentuk dasarnya: 

�       umum -  hukum apodictic. 
�       khusus – Hukum kasuistic 

• Hukum tentang      
" Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela 

panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu." (Imamat 11:7) 
 

• Hukum tentang mencurahkan darah 
 

"“ Kemudian haruslah kaubawa lembu jantan itu ke depan Kemah Pertemuan, lalu 
haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan 
itu. Haruslah kausembelih lembu jantan itu di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah 

Pertemuan. Haruslah kauambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kaububuh 
dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah 

kaucurahkan pada bagian bawah mezbah." (Keluaran 29:10-12) 
 

• Larangan yang tidak biasa 
 

" Janganlah kamu memakan bangkai apa pun, tetapi boleh kauberikan kepada 
pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kaujual kepada orang 
asing; sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu. Janganlah kaumasak 

anak kambing dalam air susu induknya.." (Ulangan 14:21) 
 

• Hukum tentang memberi berkat kepada siapa yang 
mentaatinya 
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"At the end of every three years, bring all the tithes of that year’s produce dan store 
it in your towns, so that the Levites (siapa have no allotment or inheritance of their 

own) dan the aliens, the fatherless dan the widows siapa live in your towns may 
come dan eat dan be satisfied, dan so that the Lord your God may bless you in all the 

work of your hands. " (Ulangan 14:28-29) 
 
 
 
 
 
 

o Perhatikan hukum dalam       mereka. 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Pahami Hukum Taurat sebagai Firman yang Diilhamkan Allah, bukan 

sebagai perintah langsung Allah kepada anda  
o Pahami     Allah dan Hukum termasuk keadilan dan 

kekudusan serta kasih karunia-Nya dan kasih-Nya  
o Pahami bahwa Hukum adalah Pemberian, bukan sebagai batasan  
o Pahami Hukum sebagai dasar untuk perjanjian yang lama dan tidak 

mengikat di dalam perjanjian yang baru  
o Pahami     Hukum yang diulangi dalam Perjanjian Baru  
o Untuk setiap hukum atau rangkaian hukum, tulis dalam satu atau dua 

kalimat jawaban untuk pertanyaan menyeluruh : Apa artinya hukum ini? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 

� Identifikasikan prinsip teologi itu dalam konteks Perjanjian Lama.  
� Filter prinsip theologi itu memakai prinsip Perjanjian Baru  
� Ajukan dua pertanyaan  

• Apakah Perjanjian Baru menambahkan sesuatu kepada 
prinsip ini  

• Apakah Perjanjian Baru memperbaharui  prinsip it? 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca hukum Perjanjian Lama .. 

• Imamat 5:2-6. 
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PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN LAMA 
Syair 

 
Kesulitan dalam membaca syair Perjanjian Lama  

o Syair dalam Perjanjian Lama pertama-tama bersifat Petunjuk       
arah  

o Beberapa syair berisi Firman Allah bagi kita  
o Beberapa syair berisi ungkapan kita kepada Allah  

• Syair di dalam Perjanjian Lama bersifat sangat terbuka dan     
 

"Mengapa, ya TUHAN, Kaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu dari padak?" 
(Mazmur 88:15) 

 
Petunjuk umum untuk membaca syair Perjanjian Lama  

• Syair dalam Perjanjian Lama adalah Ungkapan       

• Syair Perjanjian Lama adalah Metafora  

• Syair di dalam Perjanjian Lama         
o Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Ratapan, dan kitab Nabi-Nabi 
o Bahkan di dalam Mazmur saja... 

� Ratapan. 

• Pribadi (3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 88, 120, 139, 142). 

• Bersama (12, 44, 80, 94, 137). 
� Mazmur Ucapan syukur (18, 30, 32, 34, 40, 65-67, 75, 92, 107, 

116, 118, 124, 136, 138). 
� Lagu pujian (8, 19, 33, 103-104, 111, 113-114, 117, 145-150). 
� Mazmur Sejarah-Keselamatan (78, 105-106, 135-136). 
� Mazmur Perayaan dan Peneguhan (2, 18, 20-21, 24, 29, 45-48, 50, 

72, 76, 81, 84, 87, 89, 93, 95-99, 101, 110, 132, 144). 
� Mazmur Hikmat (36, 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133). 
� Kagu Kepercayaan (11, 16, 23, 27, 62, 63, 91, 121, 125, 131). 

 
Proses praktis membaca syair Perjanjian Lama  

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Perhatikan      dari syair Perjanjian Lama  

 
"Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku;" 

(Mazmur 25:4) 
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o Perhatikan juga      dari Syair Perjanjian Lama  

� Parallelisme. 

• Satu pemikiran dinyatakan dalam sebuah teks dua atau 
empat baris. 

• Synonymous. 
o Ada kemiripan di masing-masing baris 

 
"Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; perintah TUHAN itu murni, membuat mata 

bercahaya" (Mazmur 19:9) 
 
 
 
 
 

• Perkembangan. 
o Baris kedua mengembangkan baris pertama. 

 
"Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap;" (Mazmur 

121:3) 
 

"Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan 
orang-orang; Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah." 

(Mazmur 31:21) 
 

•       
o bait pertama menuliskan ide yang ada dan bait 

selanjutnya memberikan ilustrasinya  
 

"Ya ALLAH, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari 
pertarungan senjata—" (Mazmur 140:8) 

 

• Kontras. 
o Menggunakan bentuk kontras 

 
"sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju 

kebinasaan." (Mazmur 1:6) 
 

"Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." 
(Amsal 10:12) 

 
� Akrostik. 

• Masing-masing baris dalam syair dimulai dengan urutan 
dalam huruf Ibrani. 

• Mazmur 25, 34, 11, 112, dan 145. 

• Amsal 31:10-31. 
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o Perhatikan penggunanaan       di dalam syair Perjanjian 

Lama  
� Kemiripan. 

 
"Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak 

susila." (Amsal 11:22) 
 

Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman TUHAN -- Sekalipun dosamu merah seperti 
kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain 

kesumba, akan menjadi putih seperti bulu dombal." (Yesaya 1:18) 
 

� Metafora 
 

" Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." (Mazmur 23:1) 
 

"Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya 
yang kudus." (Mazmur 68:6) 

 
"Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 

mengeringkan tulang." (Amsal 17:22) 
 

�     tidak langsung. 

• Menganggao bahwa pembaca bisa mengerti 
perbandingannya tanpa secara eksplisit menjelaskan 
artinya. 

 
"mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan 

mengaum." (Mazmur 22:13) 
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"Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir." 
(Mazmur 18:17) 

 
"Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan 

berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok." (Mazmur 91:4) 
 

� Membesar-besarkan. 
 

"Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang 
berkata kepadaku: "Di mana Allahmu?”" (Mazmur 42:3) 

 
"Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan 

mereka seperti lumpur di jalan." (Mazmur 18:42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah 
terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat; lebih besar 

jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah." 
 (Mazmur 40:12) 

 
� Personification dan Anthropomorphism. 

• Mengenakan kepada suatu oknum karakteristik dari oknum 
yang lain. 

 
"Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-

pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan." (Mazmur 24:7) 
 

"Bersorak-sorailah, hai langit, sebab TUHAN telah bertindak, bertempiksoraklah, hai 
rahim bumi! Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta 

segala pohon di dalamnya! Sebab TUHAN telah menebus Yakub, dan Ia telah 
memperlihatkan keagungan-Nya dalam hal Israel." (Yesaya 44:23) 

 
"tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke 

ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari," (Mazmur 19:5) 
 

� Sebab dan akibat 
 

"Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan 
bersorak-sorak kembali." (Mazmur 51:) 

 
"Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah 

seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik." (Amsal 19:13) 
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� Perwakilan (sebagian untuk semuanya). 

 
"Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia menempatkan 

kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." (Mazmur 40:3) 
 

� Apostrof 

• Penulis memanggil sesuatu  seolah hal itu hadir padahal 
tidak 

 
"leh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para 

hakim dunia." (Mazmur 2:10) 
 

"Menjauhlah dari padaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab TUHAN 
telah mendengar tangisku."  

(Mazmur 6:8) 
 

"Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga 
engkau berbalik ke hulu,"  

(Mazmur 114:5) 
 
 
 
 
 

 
 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Jangan mencoba menafsirkan Syair Perjanjian Lama dengan cara yang 

sama anda menafsirkan Surat Perjanjian Baru  
� Surat-Surat mengarah kepada logika; syair mengarah kepada 

Perasaan  
� Argumentasi rasional adalah pusat dari tulisan Paulus;     

adalah pusat dari Syair  
� Syntax dan tata bahasa sangat penting dalam surat; pengibaratan 

sangat penting di dalam syair. 
o Untuk setiap segmen dalam syair, tuliskan dalam satu atau dua kalimat 

jwaban untuk pertanyaan menyeluruh: Apa artinya segmen ini? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 

� Identifikasikan prinsip teologi itu dalam konteks Perjanjian Lama.  
� Filter prinsip theologi itu memakai prinsip Perjanjian Baru  
� Ajukan dua pertanyaan  

• Apakah Perjanjian Baru menambahkan sesuatu kepada 
prinsip ini  

• Apakah Perjanjian Baru memperbaharui  prinsip itu? 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 



The Church at Brook Hills – David Platt 
Secret Church – Bagaimana Mempelajari Alkitab (Part 1) 
 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca syair Perjanjian Lama  

• Mazmur 116:1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN LAMA 
Kitab Para Nabi 

 
Kesulitan dalam membaca nubuat … 

• Apa yang kita lakukan dengan penggambaran yang mengerikan? 
 

" Beginilah firman TUHAN: "Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua 
tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria 
akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-

balai..”" (Amos 3:12) 
 

• Apa yang harus kita lakukan dengan teks penghinaan? 
 

"“ Bagaimanakah engkau berani berkata: Aku tidak pernah menajiskan diriku, aku 
tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, 

ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai, unta betina yang ringan kaki yang berlari-
lari kian ke mari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup 
udara! Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari 

dia, tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan." 
(Yeremia 2:23-24) 
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• Apa yang kita lakukan dengan teks Penghakiman? 
 

" TUHAN berfirman kepadaku: "Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapan-Ku, 
hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapan-Ku, 
biarlah mereka pergi! Dan apabila mereka bertanya kepadamu: Ke manakah kami 
harus pergi?, maka jawablah mereka: Beginilah firman TUHAN: Yang ke maut, ke 
mautlah! Yang ke pedang, ke pedanglah! Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah! dan 

yang ke tawanan, ke tawananlah!.’" (Jeremiah 15:1-2) 
 

• Kita tidak memiliki gaya tulis perbandingan dalam literatur masa kini 

• Kita tidak banyak       tentang nabi itu sendiri. 
 
Petunjuk umum untuk membaca kitap para nabi dalam Perjanjian Lama  

• Para Nabi Perjanjian Lama berbicara dalam terang perjanjian yang lama  
o berita para nabi bukan sesuatu yang      
o Berita para Nabi bersifat Konfrontasional  
o Berita Para Nabi juga Sudah      (sekitar 99%). 

• Para Nabi pada Masa Perjanjian Lama adalah Wakil Allah secara langsung.   
 
Proses praktis dalam membaca kitab para nabi dalam Perjanjian Lama  

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Perhatikan setiap nubuat secara terpisah 
o Perhatikan setiap nubuat dalam kaitan dengan    . 

� 760-400 SM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Tahun-tahun itu diwarnai dengan karakteristik: 

• Adanya pergolakan politik, militer, ekonomi dan sosial. 

• Ketidaksetiaan dan     dalam keagamaan. 

• Perpindahan dalam batas-batas populasi dan negara. 
o Perhatikan adanya gaya bahasa tertentu. 
o Perhatikan bentuk-bentuk tertentu 

�      

• Tuntutan hukum yang lengkap mencakup panggilan, 
dakwaan, bukti dan keputusan. 

• Yesaya 3… 
o Tuntutan hukum penuh (13-14a). 
o Tuduhan (14b-16). 
o Penjatuhan hukuma (17-26). 

� Kecaman 

• Mengandung tiga elemen: 
o Pernyataan bahaya ( “celakalah”). 
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o Alasan bahaya itu 
o Nubuat akan adanya      . 

 
"“ Bukankah sekalian itu akan melontarkan gaya bahasa mengatai dia, dan nyanyian 
olok-olok serta sindiran ini: Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang 

bukan miliknya -- berapa lama lagi? -- dan yang memuati dirinya dengan barang 
gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit 

engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau 
menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku 
bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah 

manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh 
penduduknya itu." (Habakkuk 2:6-8) 

 
� Janji. 

• Nubuat keselamatan  
o Penyebutan mengenai masa depan. 
o Penyebutan akan perubahan radikal. 
o Janji      . 

 
" “Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku 

akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku 
akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka 
menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku," 

demikianlah firman TUHAN yang melakukan hal ini. "Sesungguhnya, waktu akan 
datang," demikianlah firman TUHAN, "bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai 
dan pengirik buah anggur penabur benih; gunung-gunung akan meniriskan anggur 
baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umat-Ku 
Israel: mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya; 

mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka akan 
membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka Aku akan menanam 
mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah 

Kuberikan kepada mereka," firman TUHAN, Allahmu." (Amos 9:11-15) 
 
 
 
 
 

 
� Nubuat yang dilakukan 

• Allah menunjukkan Firman-Nya dalam tindakan sebagai 
lambang. 

 
" Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak 

berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap 
Etiopia, demikianlah raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan 
orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan 

pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir." (Yesaya 20:3-4) 
 

� Perkataan sang Utusan 
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• “Tdemikianlah Firman Tuhan.....” 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Pikirkan mengenai      ! 
o Tiga dasar penting untuk ramalan kenabian: 

� Kamu sudah melanggar perjanjian,   ! 
o Penyembahan berhala. 

 
" Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; 

orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut 
kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak 

dapat..”" (Jeremiah 10:5) 
 

o        sosial 
 

" Berkenankah TUHAN kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan 
minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah 
kandunganku karena dosaku sendiri?" "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu 
apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, 

mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?." (Micah 6:7-
8) 

 
o Ritualisme Keagamaan 

 
"“ Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" firman TUHAN; "Aku sudah jemu 

akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu 
gemukan; darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak Kusukai. 
Apabila kamu datang untuk menghadap di hadirat-Ku, siapakah yang menuntut itu 

dari padamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran Bait Suci-Ku? Jangan lagi 
membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-

Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-
pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan" 

(Yesaya 1:11-13) 
 

� Ikalau kamu tidak bertobat, kamu akan menerima     
� Namun kamu memiliki harapan dalam      di 

masa depan. 
o Untuk setiap ramalan, tulis satu atau dua kalimat jawaban untuk 

pertanyaan menyeluruh: Apakah arti ramalan ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 

� Identifikasikan prinsip teologi itu dalam konteks Perjanjian Lama.  
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� Filter prinsip theologi itu memakai prinsip Perjanjian Baru  
� Ajukan dua pertanyaan  

• Apakah Perjanjian Baru menambahkan sesuatu kepada 
prinsip ini  

• Apakah Perjanjian Baru memperbaharui  prinsip itu? 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca nubuatan dalam Perjanjian Lama  

• Yeremia 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN LAMA 
Literatur Hikmat 
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Kesulitan dalam membaca literatur hikmat Perjanjian Lama  

• Amsal, Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung 

• sulit untuk mengikuti jalur pemikiran dari Kitab-Kitab itu  

• Sulit untuk      Gaya Literatur  

• sulit untuk menentukan makna sesungguhnya  
 

" Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau! Bagaikan merpati matamu 
di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun 

dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, 
yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak 

beranak tak ada.." (Song of Solomon 4:1-2) 
 

Petunjuk umum untuk membaca literatur hikmat Perjanjian Lama ... 

• Tujuan dari Literatur Hikmat adalah untuk bisa      
Firman di dalam Kehidupan Praktis  

• Kitab Hikmat     sebuah kumpulan janji umum  

• Literatur hikmat adalah wawasan dan petunjuk untuk mengembangkan karakter 
kesalehan. 

 
" Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat 

raja." (Amsal 22:11) 
 

" Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, dan yang menjadi 
penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, 
bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali." (Amsal 22:26-27) 

 
" Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik." 

(Amsal 29:12) 
 
Proses praktis untuk membaca literatur hikmat di dalam Perjanjian Lama ... 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Perhatikan gaya bahasa 
o Perhatikan dengan cermat      sejarah-

budayanya. 
 

"Better Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan 
perempuan yang suka bertengkar." (Amsal 25:24) 

 

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Tafsirkan Literatur Hikmat dalam Terang Konteks     

secara Khusus  
o Tafsirkan Literatur Hikmat dalam Terang Konteks Keseluruhan Alkitab  

� Pendekatan Dasar kepada kehidupan – Rasional dan Teratur 
(Amsal). 

� Pengecualian 1:     dari Orang Benar (Ayub). 
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� Pengecualian 2: Kegagalam dari pendekatan yang Rasional dan 
Teratur dalam Mendapatkan Makna yang Sejati (Pengkhiotbah). 

� Pengecualian 3: Ketidak-rasional-an Kasih      
antara Suami dengan Istri (Kidung Agung). 

o Untuk setiap segmen di dalam literatur hikmat, tulis satu atau dua 
kalimat jawaban atas pertanyaan menyeluruh : Apa artinya segmen ini? 

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 

� Identifikasikan prinsip teologi itu dalam konteks Perjanjian Lama.  
� Filter prinsip theologi itu memakai prinsip Perjanjian Baru  
� Ajukan dua pertanyaan  

• Apakah Perjanjian Baru menambahkan sesuatu kepada 
prinsip ini  

• Apakah Perjanjian Baru memperbaharui  prinsip itu? 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca literatur hikmat di dalam Perjanjian Lama ... 

• Ayub 19 
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PERJALANAN KE DALAM PERJANJIAN BARU 
Wahu 

 
Kesulitan dalam mempelajari Kitab Wahyu  

• Begitu banyak detail. 

• Begitu banyak gambaran. 

• Begitu banyak So angka-angka. 

• Begitu banyak     yang berbeda! 
 
Petunjuk umum untuk membaca Kitab Wahyu … 

• Perhatikan Kitab Wahyu dengan kerendahan hati  

• Perhatikan Berita yang disampaikan Kitab Wahyu kepada Pembaca     

• Hindari usaha untuk membangun kronologi masa depan secara pasti  

• Pahami Kitab Wahyu secara serius tetapi tidak selalu secara     
 
Proses praktis membaca Kitab Wahyu : 

• Lihat rumah mereka: Apa yang saya lihat? 
o Perhatikan      yang secara khusus dijelaskan oleh 

Yohanes  
o Perhatikan Beberapa Segmen tertentu secara     ; tidak 

selalu menggali semua detail yang ada  

• Pahami rumah mereka: Apa artinya? 
o Tetap pusatkan perhatian kepada ide     . 
o Untuk setiap segmen, tulis satu atau dua kalimat jawaban atas 

pertanyaan menyeluruh : Apa artinya segmen ini  

• Bawa kembali ke rumah: Bagaimana kaitannya? 
o Cari sisi Alkitabiah dan kesejajarannya … 
o Cari kebenaran kekal dan lintas budaya… 
o Cari aplikasinya… 
o Tulis kebenaran kekalnya menggunakan kata kerja bentuk sekarang. 

• Terapkan di dalam rumah anda: Apa yang harus saya lakukan? 
o Renungkan kebenaran kekalnya. 
o Kaitkan kebenaran kekal dengan keadaan hari ini. 
o Praketkkan kebenaran kekalnya. 

� Saya harus menjadi apa? 
� Bagaimana seharusnya saya berpikir? 
� Apa yang harus saya lakukan? 
� Kemana saya harus pergi? 
� Siapa yang akan saya latih? 

 
Sebuah contoh membaca Kitab Wahyu … 

• Wahyu 12:1-17 
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SEKARANG APA?? 

 
Anda berhasil!  Secara resmi anda menyelesaikan program Secret Churc! Anda merasa 
lelah—secara mental, rohani dan jasmani—karena itu rekomendasi saya yang pertama 
adalah, abillah waktu untuk beristirahat!  Tetapi setelah anda istirahat, apa yang 
kemudian harus terjadi?  Kita tahu bahwa belajar Alkitab secara intensif seperti ini 
bukanlah hanya sekedar untuk mempelajarinya saja.  Pelajaran ini dimaksud untuk 
mempengaruhi kehidupan kita dan orang-orang lain di sekitar kita melalui diri anda.  
Tetapi dimana kita harus memulainya? 
 
Di bawah ini ada daftar tentang 7 langkah sederhana tentang bagaimana meletakkan 
kebenaran yang sudah kita lihat di dalam program Secret Church ini ke dalam 
tindakan, khususnya berkaitan dengan mempelajari Alkitab.  Kita sudah melihat 
bahwa belajar Firman Allah mutlak sangat penting, dan kita sudah melihat 
kemampuan kita yang diberikan oleh Allah, berpusat kepada Kristus, dan dipimpin 
oleh Roh Kudus untuk mempelajarinya sendiri.  Mari kita mempraktekkannya dan 
berdoa agar Allah membawa kita semakin dalam dan intim dengan Dia dan semakin 
memberikan pengaruh bagi Dia saat kita membuka kunci keindahan dan kuasa Firman-
Nya. 
 
 
LANGKAH1: TENTUKAN TUJUAN ANDA 
Dengan mengingat bahwa pertumbuhan rohani tidak bisa terjadi dalam sekejap, ini 
saatnya untuk memulai proses yang kadangkala lambat tetapi selalu memuaskan untuk 
mengalami transformasi rohani.  Untuk memulainya, sangat menolong kalau bisa 
menentukan beberapa tujuan yang akan kita capai di dalam proses itu.  Ambil sebuah 
buku catatan atau jurnal dan tuliskan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini: 

• Dimana anda ingin berada dalam kehidupan anda secara rohani enam bulan ke 
depan?  Satu tahun ke depan?  Lima tahun ke depan? 

• Dalam keyakinan anda, apakah peranan belajar Alkitab di dalam mencapai 
tujuan rohan anda? 

• Apakah anda yakin bahwa anda perlu belajar Alkitab secara teratur? 

• Apa bagian-bagian agar anda bisa mencapai tujuan anda dalam mempelajari 
Alkitab? 

• Apakah anda siap membayar harganya? 
 
 
LANGKAH2: BERDOA MEMINTA ANUGERAH ALLAH 
Kita bisa selalu memandang kepada langkah-langkah ini memang sebagai sesuatu yang 
oasti, tetapi jangan melakukannya dengan bergegas.  Kalau kita belajar Alkitab hanya 
karena memenuhi sebuah tugas keagamaan saja, kita sudah gagal bahkan sejak kita 
baru memulainya. Pelajaran Alkitab hanya dimaksud untuk menjadi alat yang olehnya 
dan melaluinya kita bisa mengalami anugerah Allah.  Anugerah-Nya itulah yang 
mengubahkan kita melalui Firman.  Jadi berdoalah agar Allah akan memberikan 
kepada anda anugerah... 

• Berdoa untuk anugerah agar anda menginginkan dan merindukan Firman-Nya. 
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• Berdoa untuk anugerah agar anda mengetahui bagaimana menyeimbangkan 
jadwal anda dengan baik untuk mempelajari Firman-Nya. 

• Berdoa untuk anugerah untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Firman-
Nya. 

• Berdoa untuk anugerah agar anda bisa mengasihi Dia sebagai hasil dari waktu 
yang anda ambil untuk berada di dalam Firman-Nya. 

 
 
LANGKAH3: KEMBANGKAN SEBUAH RENCANA 
Sekarang saatnya masuk lebih dalam – di dalam kuasa anugerah-Nya, tentu saja!  
Seperti yang sudah kita liat, belajar Firman tidak terjadi secara otomatis setiap hari.  
Perlu waktu dan usaha. Perlu ada kesengajaan untuk melakukannya.  Jadi sangat 
penting bagi kita untuk mengembangkan sebuah rencana yang disengaja untuk 
menentukan seperti apa cara kita belajar Alkitab di dalam kehidupan kita.  
Sebagaimana kita merencanakan untuk makan beberapa kali sehari, sebagaimana kita 
merencanakan untuk pergi bekerja atau mengurus anak-anak, kita merencanakan 
untuk mengenal Allah melalui Firman-Nya.  Pakai pedoman di bawah ini untuk 
menyusun rencana anda untuk belajar Firman secara terencana... 

• Tentukan waktu dan tempat.  Konsistensi merupakan nilai lebih di sini.  
Dimanakah tempat yang paling efektif dan kapankah waktu yang paling efektif 
bagi anda untuk belajar Firman? 

• Tentukan titik awal.  Kalau anda baru dalam belajar Alkitab secara intensif, 
jangan biarkan ambisi anda membawa anda masuk terlalu dalam dulu.  Tidak 
perlu memulai dengan belajar kitab Yeremia atau Imamat.  Mengapa tidak 
mulai dengan sebuah surat sederhana di dalam Perjanjian Baru seperti Filipi 
atau Yakobus?  Keduanya lebih pendek, bisa dibaca sampai selesai dalam sekali 
duduk, dan bisa dengan mudah dibagi dalam paragraf-paragraf yang akan 
memudahkan kita mempelajarinya.  Atau mungkin anda bisa juga mulai dengan 
salah satu Injil—mungkin Matius atau Yohanes—untuk bisa masuk lebih dalam ke 
dalam kehidupan Yesus.  Apapun keputusan anda, mulailah dengan yang 
sederhana dulu. 

• Tetapkan sebuah pola. Jadi apa yangakan anda lakukan ketika anda duduk 
untuk belajar Firman?  Ingat bahwa belajar Alkitab selalu melibatkan buku 
catatan dan alat tulis.  Anda mungkin tergoda untuk berpikir, “Tetapi tidak ada 
yang perlu saya tuliskan!”  Sebaliknya, inilah indahnya hal ini. Roh Kudus siap 
untuk memberikan kepada anda sesuatu untuk anda catat!  Saat anda membaca 
Firman dan Ia membuka mata anda untuk memahaminya melalui pelajaran 
anda, Ia akan menyatakan kepada anda diri-Nya sendiri dengan cara yang 
belum pernah anda alami sebelumnya.  Jadi siapkan saja buku dan alat tulis.  
Saat anda memutuskan apa yang akan anda baca, pakai petunjuk dari program 
Secret Church untuk jenis itu dan mulailah menjalani prosesnya.  Kalau anda 
mau, ambil lembar kerja “Mempelajari Alkitab” dan pakai setiap hari untuk 
menuntun anda belajar.  Apakah anda memakai pedoman itu atau yang lainnya 
atau gabungan semuanya, pokoknya tetapkan saja sebuah jadwal teratur untuk 
apa yang akan anda lakukan ketika anda duduk dan belajar.  Dan pastikan 
bahwa di dalamnya termasuk juga waktu untuk anda merenungkan teks, berdoa 
berkaitan dengan teks, dan menuliskan apa yang anda pelajari dari teks! 
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LANGKAH 4: PELAJARI FIRMAN 
Sekarang anda sudah siap.  Anda sudah memiliki waktu dan tempat.  Anda sudah 
sampai titik di mana anda mulai dan sudah ada pola untuk dilakukan.  Ini saatnya 
untuk implementasi. Saya daftarkan di bawah ini beberapa hal untuk mengingatkan 
anda sejak awal Secret Church tentang bagaimana mempelajari Alkitab.  Dan saat 
anda meghadapi berbagai tantangan dalam belajar Firman, kembali ke catatan Secret 
Church anda dan lihat apakah yang bisa anda temukan di sana... 

• Kita mempelajari Alkitab dengan didasari doa  

o Kita TIDAK PERNAH mempelajari Alkitab sendirian. 
• kita mempelajari Alkitab dengan   kerendahan hati  

o Apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia? 

• kita mempelajari Alkitab dengan sangat   Berhati-hati  
o Kita ingin memahami teks dengan benar. 

• Kita harus mempelajari Alkitab dengan Sukacita  
o Belajar Alkitab mencakup kesukaan besar yang muncul dari penemuan 

pribadi. 

• Kita mempelajari Alkitab secara   Sederhana  
o Anda, Alkitab, dan Roh Kudus. … 
o Kalau anda bisa membaca, anda bisa mempelajarinya. 

• Pelajari Alkitab dengan Penuh Keyakinan  
o Roh Kudus ada di dalam kehidupan anda untuk menguatkan anda 

melakukannya! 

• Pelajari Alkitab secara Konsisten  
o kita perlu diperlengkapi untuk mempelajari setiap teks dari setiap kitab  

• Pelajari Alkitab dengan   Tekun  
o Belajar memahami Alkitab tidak akan bisa terjadi dalam waktu satu 

malam saja  

• kita mempelajari Alkitab secara Sengaja  
o Selalu membawa kertas dan alat tulis di tangan  

• Pelajari Alkitab secara   Pribadi 
o kita akan langsung jatuh cinta kepada Penulis asli dari Alkitab. 
o Kita akan menemukan kehidupan yang benar di bawah kuasa Alkitab. 

 
 
LANGKAH5: TEMUKAN SEBUAH KELOMPOK KECIL 
Saat anda mulai belajar Alkitab secara teratur, anda akan mendapati diri anda 
bertanya, “Bagaimana saya bisa mengaplikasikan teks ini dengan mengajarkannya 
kepada orang-orang lain?  Bagaimana saya bisa memakai waktu saya di dalam Firman 
untuk memuridkan segala bangsa?”  Inilah tujuan Firman—membawa kita untuk 
terlibat di dalam kehidupan orang-orang lain!  Jadi mempelajari Alkitab dalam 
keterasingan membuat kita kehilangan pokok penting dari rencana Allah tentang 
Firman-Nya.  Ia menghendaki untuk memperlengkapi anda untuk membagikan apa 
yang diajarkan-Nya kepada orang-orang lain juga.  Kalau kita hanya masuk ke 
dalamnya tetapi tidak mau mencurahkannya keluar, maka kita menjadi orang yang 
sangat mementingkan diri sendiri dalam kaitannya dengan Firman Allah, selalu 
menerima tetapi tidak pernah merreproduksikannya.  Pikirkan demikian.  Bagaimana 
kalau apa yang dinyatakan Allah kepada anda di dalam Firman-Nya sebenarnya adalah 
untuk orang lain?  Bagaimana kalau ada seseorang di dalam lingkungan anda yang 
perlu mendengar Firman Allah mengenai satu bagian khusus di dalam kehidupannya, 
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dan Allah meletakkan Firman itu di dalam hati anda bagi mereka?  Anda bertanya, 
“Namun, mengapa Allah tidak langsung saja berbicara kepada orang itu?”  jawabannya 
adalah, “Karena Ia mengasihi anda sehingga Ia melibatkan anda di dalam pekerjaan-
Nya!”  Allah menghendaki agar anda melipat-gandakan Firman-Nya—itulah sebabnya Ia 
memberikannya kepada kita (Ul 4:5-6).  Jadi kalau anda tidak ada di dalam kelompok 
kecil dimana anda bisa mempelajari Firman sebagai Jemaat, terlibatlah di dalam apa 
yang dilakukan Allah di dalam kehidupan orang-orang lain, dan biarlah kita 
membiarkan Dia memakai kita untuk menguatkan anda di dalam transformasi rohani 
anda sendiri juga! 
 
 
LANGKAH6: MENYELAM LEBIH DALAM 
Seperti yang kita bicarakan di dalam program Secret Church, ini bukan bagian yang 
harus dilakukan.  Anda tetap bisa mempelajari Alkitab dimana hanya ada anda, Roh 
Kudus, dan Firman.  Namun, ada banyak juga sumber yang tersedia bagi mereka yang 
mau belajar Alkitab, dan tambahan sumber yang sederhana saja bisa menolong anda 
melangkah jauh lebih dalam untuk memahami Firman.  Daftar di bawah ini ada 
beberapa sumber dalam kategori yang berbeda, banyak di antaranya dipakai untuk 
menyiapkan bahan Secret Churh.  Saat anda mempelajari Firman, anda akan ingin 
masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan sumber-sumber ini akan sangat 
menolong... 

• Bagaimana Belajar Alkitab  
o J. Scott Duvall dan J. Daniel Hays, Grasping God’s Word (Zondervan) 
o Gordon Fee dan Douglas Stuart, How To Read the Bible for All Its Worth 

(Zondervan) 
o Howard G. Hendricks dan William D. Hendricks, Living by the Book 

(Moody) 
o Kay Arthur, How to Study Your Bible (Harvest House) 

• Bible Handbook 
o David Dockery, The Holman Bible Handbook (Holman) 

• Bkamus Alkitab  
o I. Howard Marshall, A.R. Millard, J.I. Packer, dan D.J. Wiseman, New 

Bible Dictionary (InterVarsity Press). 
o Brian S. Rosner, T. Desmond Alexander, Carson Goldsworthy, New 

Dictionary of Biblical Theology (InterVarsity Press). 

• Pengantar Perjanjian Lama  
o Raymond Dillard dan Tremper Longman, An Introduction to the Old 

Testament (Zondervan). 

• Pengantar Perjanjian Baru  
o D.A. Carson dan Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament 

(Zondervan). 

• Belajar Kata-Kata 
o Edward Goodrick dan Yohanes Kohlenberger III, eds., Zondervan NIV 

Exhaustive Concordance (Zondervan). 
o W.E. Vine, M.F. Unger, dan W. White, Jr., eds., Vine’s Complete 

Expository Dictionary of Old dan New Testament Words (Thomas A. 
Nelson). 

• Atlas Alkitab  
o Thomas Brisco, Holman Bible Atlas (Holman). 
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• Seri Tafsiran Alkitab 
o Logos Bible Software (see www.logos.com) 
o Expositors Bible Commentary (Zondervan) – Available on CD-ROM. 
o G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, dan R.T. France, New Bible 

Commentary (InterVarsity Press) – Available on CD-ROM 
o Warren Wiersbe, The Bible Exposition Commentary (Chariot Victor 

Publishing) – Available on CD-ROM. 

• Bahan-bahan dari Internet  
o www.biblicaltraining.org 
o www.biblegateway.com 
o www.crosswalk.com 

 
 
LANGKAH7: TETAP BERSEMANGAT 
Nah, anda sudah maju sejauh ini, tetapi keindahannya adalah – perjalanan ini baru 
dimulai.  Bisakah anda membayangkan perjalanan seumur hidup anda dengan Allah 
penguasa alam semesta melalui Firman-Nya?  Perjalan ini sangat layak dijalani.  Salah 
satu tokoh favorit saya di dalam Perjanjian Lama adalah Henokh.  Tidak banyak 
dikisahkan mengenai dia di dalam Kejadian 5, tetapi yang dituliskan di sana sungguh-
sungguh menonjol.  Sangat sederhana, Alkitab mengatakan, “Henokh berjalan dengan 
Allah.”  Itu saja.  Itulah kehidupan Henokh.  Ia berjalan dengan Allah.  Tetapi ketika 
anda memikirkannya –kehidupan yang bagaimana yang bahkan bisa dibandingkan 
dengan kehidupan demikian?  Oh, kiranya Allah memberikan kepada anugerah untuk 
memahami sukacita yang sederhana, menakjubkan, menyenangkan, dan kekal dari 
kehyang berjalan dengan Dia.  Saat anda belajar Firman, masuklah lebih dalam untuk 
menggali harta yang sudah disediakan-Nya bagi anda.  Tolaklah cobaan untuk menjadi 
goyah karena kesibukan dan tuntutan hidup yang menjadi semakin berat. Pelajaran 
Alkitab ditujukan untuk memberikan kelepasan besar, damai yang besar, dan sukacita 
besar saat kita mengalami hak istimewa yang luar biasa untuk berjalan dengan Allah 
hari demi hari, mendengar suara-Nya, merasakan hati-Nya untuk dunia, dan 
mengalami kehendak-Nya di dalam kehidupan kita.  Kiranya Allah senantiasa 
memberikan kepada kita anugerah untuk perjalanan kita ke depan, dan kiranya Ia 
yang menerima semua kemuliaan melalui Firman-Nya yang berkarya di dalam 
kehidupan kita! 
 
 
 
 


