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Sepucuk surat  

            untukmu

Surat di tangan anda ini khusus dialamatkan 
untukmu sendiri.

Jangan kamu meremehkan berita yang tertulis pada 
sehelai kertas ini.

>>Bahkan di zaman komunikasi 
modern ini kita tetap menggunakan 
sehelai kertas untuk berita-berita 
yang penting.

Coba bayangkan bahwa surat undangan untuk 
perkawinan seorang raja dikirim melalui e-mail atau 
SMS! Mustahil kan!
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Alkitab – “Surat untukmu”
Silahkan ambil waktu untuk membaca surat yang 
anda pegang saat ini.  
Kabar baiknya sangat penting. Karena itu, bacalah 
dengan baik dan seksama. 
Kamu tidak akan menyesal setelah membacanya!

Surat ini memberikan informasi luar biasa mengenai:

> sepucuk Surat lain yang harganya paling besar

> dokumen yang isinya terpenting di dunia ini

> kabar terindah yang pernah diberitakan

> berita baik dan benar yang  
paling dapat dipercayai.

Surat yang paling berharga itu adalah 
Alkitab, Surat yang dialamatkan 
untuk anda secara pribadi, Surat yang 
langsung berasal dari Tuhan Allah itu 
sendiri melalui hamba-hambaNya.

>>> Bukalah dan bacalah Alkitab 
    dan kamu akan menerima berkat  
  yang berlimpah.

Alkitab memang mirip pos udara – Berita ini 
datangnya dari surga.

Tuhan Allah, telah menciptakan langit dan bumi.

Tuhan Allah juga telah meciptakan manusia, 
karena itu Tuhan Allah juga sangat mengetahui 
siapa kita.

Anda bukanlah hasil produksi dari evolusi!

Tuhan Allah rindu berhubungan dengan anda dan 
telah menyatakan kasihNya melalui Surat yang 
telah ditulisNya.

Mungkin anda belum mengenal Surat yang berasal 
dari Tuhan Allah ini? Mungkin Surat itu ada di rumah 
anda.

Atau mungkin juga anda belum pernah membaca 
Surat itu. Hargailah Surat pribadi yang dialamatkan 
pada anda! Bacalah dengan teliti Surat itu. Silahkan 
buka dan bacalah Surat dari Tuhan Allah untukmu – 
Selamat membaca Alkitab, Firman Tuhan!

Bila anda tidak mempunyai Alkitab, kami 
bersedia untuk mengirimnya.

Pada halaman akhir anda dapat  
menemukan alamat kami.
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Tuhan Allah menggunakan bakat mereka di semua 
segi kehidupan mereka (pendidikan, latar belakang 
dan gaya tulis).

>>> segala yang mereka tulis diilhamkan oleh Allah.

     Surat yang luar biasa

Ya, benar. Surat yang kami maksudkan itu adalah 
Alkitab, Firman Allah. Dan buku itu adalah ‘Sepucuk 
surat untuk anda’.  
Surat luar biasa ini adalah surat yang paling penting 
di kehidupanmu karena surat ini berasal dari Tuhan 
Allah itu sendiri.

”Bagaimana mungkin, Alkitab yang telah ditulis 
dalam jangka waktu 1500 tahun oleh lebih dari 40 
orang, bisa mempunyai kabar baik yang sama.

Allah telah mengilhamkan 
Firman-Nya pada para 
nabi-Nya:

“sebab nubuat tidak pernah  
   dihasilkan oleh kehendak  
      manusia, tetapi oleh dorongan 
           Roh Kudus orang-orang 
       berbicara atas nama Allah.”
                                                                          Alkitab – 2 Petrus 1:21

Isi Alkitab

> Alkitab terdiri dari dua bagian

 > Perjanjian Lama (39 kitab) 
 > Perjanjian Baru (27 kitab)

   > Perjanjian Baru terdiri dari:

 > Kitab Injil (4 kitab) 
 > Kisah Rasul-rasul (1 kitab) 
 > Surat para Rasul (21 kitab) 
 > Kitab Wahyu (1 kitab)

Alkitab akan menjawab pertanyaan 
kehidupan anda.

Dengan membaca Alkitab anda 
akan mengalami kasih Tuhan yang 
dicurahkan dalam kehidupan anda.

Kejadian
Keluaran
Imamat
Bilangan
Ulangan
Yosua
Hakim-hakim

Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Raja-Raja
2 Raja-Raja
1 Tawarikh
2 Tawarikh
Ezra
Nehemia
Ester
Ayub
Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung
Yesaya
Yeremia
Ratapan
Yehezkiel
Daniel
Hosea
Yoël
Amos
Obaja
Yunus
Mikha
Nahum
Habakuk
Zefanya
Hagai
Zakharia

Maleakhi

Matius
Markus
Lukas
Yohanes
Kisah para Rasul
Roma
1 Korintus
2 Korintus
Galatia
Efesus
Filipi
Kolose
1 Tesalonika
2 Tesalonika
1 Timotius
2 Timotius
Titus
Filemon
Ibrani
Yakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Yohanes
2 Yohanes
3 Yohanes
Yudas
Wahyu
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Apakah Alkitab sudah  

      ketinggalan zaman?
Ada banyak orang yang berpendirian bahwa 
Alkitab itu kitab kuno, bahwa manusia modern 
tidak membutuhkan Alkitab lagi.

  “Generasi tunduk kepala”

Apakah anda termasuk generasi ‘tunduk 
kepala’? Atau anda tidak mengenali 

istilah ini? Apakah anda selalu 
berada dalam keadaan kepala yang 
tertunduk, karena terus menerus 
mata anda diarahkan ke tablet atau 

ponsel anda?

On-line setiap waktu dan di semua 
tempat sehingga anda tenggelam oleh 

tsunami informasi tablet dan ponsel anda. Apakah 
anda mempunyai kegiatan lain selain surfing, chatting dan 
tweeting? Waktu hilang begitu saja, tidak terasa kepala 
anda jenuh oleh informasi – dan jiwa dinajiskan. Akhirnya 
kesempatan untuk membaca Alkitab dan mendengar apa 
yang difirmankan Tuhan untuk anda berlalu.

NASIHAT:
Jika anda ingin mengenal Tuhan secara pribadi, jangan 
abaikan Firman-Nya. Perlu saat teduh untuk membaca 
dan merenungkan Firman Tuhan. Anda akan heran melihat 
akibatnya. Hati dan jalan pikiran anda akan diperbaharui, 
disucikan dan diperbaiki. Hal ini akan menjadi pengalaman 
ajaib yang baru untuk anda.

Jika kamu membaca Firman Tuhan, kamu akan menemukan 
kebenaran. Kamu akan mengenal Pribadi yang benar-benar 
mengasihi kamu. Ya, Ia juga akan memberikan hari depan 
yang penuh harapan (Yer 29:11)..

Pada halaman 62 ada petunjuk bagaimana membaca dan 
mempelajari Firman Tuhan. Selamat membaca!

Ini juga sering dibenarkan oleh media 
dan dikonsumsi oleh masyarakat 
tanpa ada pembahasan.

Tetapi, ini pendirian yang salah!

Alkitab tidak bertentangan dengan 
logika, ya Alkitab lebih tinggi dari 
jalan pikiran manusia. 

Di halaman berikut anda dapat 
menambahkan pengertian anda 
mengenai Alkitab.

“Berbahagialah mereka yang 
mendengarkan firman Allah dan 

memeliharanya”
 Alkitab, Lukas 11:28
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Musik ajaib

Seorang teman saya adalah ahli 
pemain musik, dia memang ahli 
memainkan berbagai macam alat 
musik. Untuk merekam musiknya ia 
menggunakan computer, kemudian ia 
menggabungkan musik-musik yang 
direkamnya menjadi satu karya yang 
mengagumkan.
Itu ia jelaskan: “Pertama-tama saya 
bermain obo untuk suara soprannya. 
Itu saya rekam di computer pada 
soundtrack pertama. Pada soundtrack kedua 
saya tambahkan rekaman suara alto. Itu saya 
teruskan dengan enam alat musik lainnya, yang 
terakhir suara bass. Lalu kedelapan soundtrack 
itu saya gabungkan. Apa kamu mau mendengar 
hasil akhirnya?”
Kemudian terbunyilah musik orkes indah yang sangat 
mengesankan. Sukar dibayangkan bahwa seluruh orkes ini 
hanya dimainkan oleh satu orang saja!
Demikianlah juga halnya dengan Alkitab. Memang ditulis 
oleh lebih dari 40 orang. 
Setiap orangnya diilhamkan oleh Roh Kudus dari Tuhan Allah 
sendiri, yang seperti ahli pemain musik yang tak tertandingi, 
menggunakan ‘alat musik’ untuk membawakan Firman 
Tuhan.
Setiap kitab dari Firman Tuhan itu memang mempunyai 
sifat sendiri, tetapi seluruh Firman itu tergabung dalam 
satu kabar baik yaitu Alkitab yang datang dari Allah.

>>> Renungkanlah seluruh Alkitab, maka anda 
 akan terpesona dan merasakan harmoni dan 
 keserasian dari Firman Tuhan!

Menunggu 
dengan 
sia-sia

Seorang ateis yang meremehkan Alkitab mencoba 
untuk meyakinkan seorang pemuda Kristen bahwa 
Alkitab sebenarnya buku kuno dan berlawanan 
dengan fakta-fakta ilmiah. Ia berniat untuk mengirim 
artikel ilmu pengetahuan dan filosofi mengenai 
masalah ini.

Tetapi pemuda ini kuat imannya dan menjawab: 
“Jika anda mempunyai sesuatu yang lebih mendalam 
dari ‘khotbah di gunung’ (Matius 5-7), lebih indah 
dari cerita mengenai orang Samaria yang baik 
hati, mengenai anak bungsu yang terhilang, atau 
mengenai perempuan Samaria dari sumur di Sikhar 
(Lukas 10, 15 dan Yohanes 4); jika anda mempunyai 
sesuatu yang lebih menghibur dari Mazmur 23 atau 
lebih menyatakan kasih Allah kepada saya dengan 
memberikan Anak-Nya Yesus Kristus, atau yang lebih 
menyatakan masa yang akan datang dan kekekalan 
daripada Alkitab: silahkan kirim itu secepat mungkin.”
Akhirnya, pemuda itu menunggu dengan sia-sia.

Tak satu bukupun mampu dibandingan dengan 
Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab itulah Firman 
Tuhan.
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Selain lempengan dari tanah liat, kayu, 
batu atau logam, dalam abad-abad 
berikutnya digunakan juga kertas 
papirus, yang dibuat dari empulur batang 
papirus. Juga kertas perkamen yang 
dibuat dari kulit binatang. Kertas papirus 
dan kertas perkamen itu disimpan 
sebagai gulungan, karena cara mengikat 
buku belum dikenal.

Sejarah Alkitab
Penulisan Alkitab
Lima ribu tahun yang lalu, orang yang menulis surat 
tidak menggunakan kertas atau tinta. Di waktu itu, 
orang tidak menggunakan huruf-huruf abjad. Mereka 
menggunakan ‘tulisan paku’. Tiap suku kata mempunyai 
lambang tertentu. Lambang-lambang itu diukir pada 
lempengan dari tanah liat, yang sesudahnya dijemur 
atau dibakar supaya menjadi keras. Sewaktu penggalian 
arkeologi dari kota zaman purba di Suria dan Irak, 
banyak dari lempengan-lempengan ini telah ditemukan.

Sekitar waktu yang sama, bangsa Mesir menemukan 
cara menulis lain, yaitu dengan simbol yang namanya 
’hieroglif’, yang dapat kita lihat pada piramida-piramida. 
Ahli ilmu purbakala membutuhkan beratus-ratus tahun 
untuk sanggup membaca dan mengerti bahasa kuno ini.
Bahasa-bahasa kuno itu tidak mudah dipelajari karena 
tulisan itu menggunakan beratus-ratus simbol. Baru 
sekitar 1500 sebelum Masehi manusia menemukan 
abjad yang kita kenal sampai saat ini.
Cara menulis dengan abjad ini semakin menyebar luas. 
Itulah asal dari abjad yang kita kenal sekarang ini.

Begitulah Tuhan telah memberikan manusia  
kemampuan untuk menulis Alkitab.

Menulis, mengumpulkan dan menyimpannya.
Penulis pertama dari Alkitab itulah nabi Musa. Ada 
tersurat beberapa kali bahwa Tuhan sendiri memerin-
tahkan nabi Musa untuk menulis peristiwa yang terjadi 
pada sebuah gulungan buku.
Allah menggunakan umat pilihan-Nya untuk  
mengumpulkan buku-buku dari Alkitab dan  
menyimpannya dengan cermat.
Sekitar 400 tahun sebelum Kristus selesailah Perjanjian 
Lama, tertulis dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa dari 
umat Israel. Kecuali sebagian kecil yang tertulis dalam 
bahasa Arami.
Barulah sejak kedatangan Kristus sampai akhir abad 
pertama sesudah Masehi maka buku-buku dan surat-su-
rat dari Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, 
bahasa yang adalah bahasa dunia di waktu itu.
Nabi Musa meninggal dunia sekitar 1400 sebelum 
Masehi, jadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh Alkitab 
telah ditulis dalam jangka waktu sekitar 1500 tahun.

This is how God took care in a wonderful way that
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Kita memiliki lebih dari 
5000 naskah Perjanjian 
Baru dalam bahasa Yunani. 
Naskah paling terkenalnya 
bernama Codex Sinaiticus, 
yang memuat Alkitab 
dalam bahasa Yunani yang 
hampir lengkap, berasal 
dari abad ketiga. Naskah 
itu ditemukan oleh seorang cendekiawan bernama 
Constantine von Tischendorf ketika beliau mengun-
jungi biara Saint Catherine di semenanjung Sinai pada 
tahun 1859. Naskah Alkitab yang harganya tak ternilai 
itu terdiri dari sebagian besar dari Perjanjian Lama 
dan seluruh 27 buku-buku dari Perjanjian Baru.

Selain naskah-naskah tua ini, kita juga mempunyai 
sekitar 9000 naskah terjemahan dari aslinya. 
Bersama dengan 36.000 kutipan dari ucapan 
Pemimpin Gereja dari abad-abad pertama, kita 
dapat mampu mengetahui dengan jelas apa naskah 
awalnya itu.

Tidak satu naskahpun dari Perjanjian Baru membuat 
kita menjadi ragu-ragu.

Dilengkapkan  
dan kesimpulannya

Sejak awalnya, umat Kristen dari awalnya 
dipimpin Roh Kudus sanggup membedakan kitab 
mana yang disahkan (kanon) dan kitab mana 
yang tidak disahkan (namanya apokrif).

Martin Luther menilai kitab-kitab apokrif ini sebagai kitab-kitab yang 
tidak setaraf dengan Kitab Suci. Setiap orang Kristen yang membaca kitab 
apokrief akan melihat perbedaan besar dengan buku-buku dari Alkitab.

Firman Tuhan terdiri dari bermacam-macam buku 
yang ditulis dan dipilih oleh Roh Kudus, yang 
telah dilengkapkan untuk selama-lamanya.

Alkitab juga disebut Kitab Suci, karena ia berasal dari 
Tuhan sendiri dan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada 
manusia, dan bukan berasal dari dunia.  Sampai hari 
inilah Alkitab adalah wewenang tertinggi untuk iman dan 
kehidupan kita.

Biara Saint Catherina di semenanjung  Sinai.  
Di sini pak Tischendorf menemukan naskah  
terkenal: Codex Sinaiticus.

Ketepatan naskah Alkitab yang sudah  
beribu-ribu tahun lamanya itu diteruskan  
dengan ketelitian yang luar biasa. 

Naskah yang 
dapat dipercayai

“Langit dan bumi akan berlalu,  
tetapi Firman-Ku tidak akan berlalu”

 Alkitab, Matius 24:35
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nya, yaitu naskah Yesaya Masoret yang ditulis sekitar 800 
sesudah Masehi (naskah Masoret menjadi dasar Alkitab 
Ibrani), maka para cendekiawan terheran-heran sebab 
pada dasarnya naskah itu tidak berbeda! Kedua naskah 
itu sesuai satu dengan yang lain, hal yang sangat luar 
biasa! Penyelidikan naskah menyokong kecermatan dan 
kebenaran Alkitab.
Ada para cendekiawan yang berpendapat bahwa kitab 
Yesaya telah ditulis oleh beberapa orang. Ketika naskah 
Yesaya Qumran ditemukan, ternyata naskah itu merupa-
kan kesatuan tanpa putus-putus, yang berarti naskah itu 
ditulis oleh satu orang penulis, yaitu Yesaya.
Di antara gulungan-gulungan yang ditemukan di gua 
Qumran adalah sekitar 250 gulungan dari naskah 
Perjanjian Lama yang membuktikan bahwa naskah-naskah 
itu telah diteruskan dari generasi ke generasi dengan 
sangat teliti.

Gua-gua Qumran
Pada suatu hari musim semi pada tahun 1947, seorang 
gembala muda suku Badui, ceritanya sedang mencari 
domba terhilang, menemukan lubang gua di bukit-bukit 
Qumran yang terletak di pantai barat dari Laut Mati.
Dia melempar batu ke dalam gua itu. Kagetlah ia ketika 
mendengar suara kendi yang pecah. Apa itu?
Karena ia ingin tahu, pemuda itu masuk kedalam gua 
aneh itu. Di dalam gua itu ia melihat sejumlah kendi dari 
tanah liat yang berisi gulungan-gulungan kulit. Ternyata 
ia telah menemukan naskah-naskah berharga dalam 
kondisi baik, walaupun umurnya sudah sekitar 1900 
tahun.
Pemuda itu membawa pulang sebuah gulungan, betapa 
herannya dia ketika para ahli purbakala menaruh perha-
tian besar akan gulungan kulit itu. Maka mereka orang 
umat Badui berlomba-lomba dengan para ahli purbakala 
untuk mencari gulungan-gulungan seperti itu.
Harga dari gulungan-gulungan itu naik tinggi menjadi 
berjuta-juta dollar. Naskah-naskah dari gua Qumran 
ini menggerakkan para cendekiawan untuk mempela-
jarinya.
Untuk kita, gulungan kitab Yesaya itu paling penting, 
karena itulah naskah lengkap dan tertua dari salah satu 
kitab di dalam Alkitab.
Tanpa keraguan naskah Yesaya ini asli, ditulis sekitar 
200 tahun sebelum Masehi. Jika naskah kitab Yesaya 
ini kita bandingkan dengan 
naskah tertua sebelum-

Tuhan memelihara Firman-Nya sehingga Firman itu 
datang ke tangan kita tanpa perubahan. Firman Tuhan 
itu seperti Batu Karang yang teguh. 

“tetapi Firman Tuhan tetap 
untuk selama-lamanya.” 
 Alkitab, 1 Petrus 1:25
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Bagian-bagian Alkitab tertua, yang ditulis pertama kali 
sekitar 3500 tahun yang lalu, ternyata telah diteruskan 
kepada kita sekarang ini dengan sangat teliti.
Bagaimana mungkin? Karena umat Yahudi begitu 
menghormati Alkitab, mereka membuat beberapa 
peraturan untuk memastikan kecermatan penyalinan. 
Misalnya, beberapa huruf atau istilah dihitung banyak-
nya dan hasilnya diperiksa dengan teliti.

Sekarang ini, kita sanggup mencetak jutaan Alkitab 
dengan harga murah karena menggunakan teknik 
percetakan modern.

Lagipula, Alkitab dapat diperoleh 
secara online.

Produksi Alkitab 
<< dulu dan sekarang  >>

Dunia benar-benar berubah ketika 
manusia menemukan alat percetakan.
Sebelum penemuan itu, apabila orang 
ingin mempunyai sebuah Alkitab, ia 
harus menyalinnya; itu adalah suatu 
usaha yang sangat banyak makan 
waktu dan biaya.
Untuk dapat memelihara naskahnya 
dengan benar, kita harus mencari 
naskah tertua, sebab dalam penyalinan 

naskah bisa terjadi suatu kesalahan.
Penemuan naskah-naskah tua memperlihatkan suatu 
keajaiban: karena naskah-naskah yang berumur sekitar 
3000 tahun itu ternyata sesuai satu dengan yang 
lainnya, lagipula sesuai dengan teks yang kita kenal. 

“Maka Firman Tuhan 
makin tersebar 
dan makin banyak 
didengar orang”
 Alkitab, Kisah rasul-rasul 12:24
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Demikianlah para cendekiawan akhirnya setuju dengan 
Alkitab. Ucapan-ucapan Alkitab ternyata tidak bertentangan 
dengan fakta-fakta ilmiah dan arkeologi.

Bagaimana mungkin buku yang ditulis ribuan tahun 
yang lalu itu tidak mengandung suatu kesalahan, baik 
dalam hal ilmu alam maupun sejarah. Mengapa tidaklah 
mungkin bagi ilmu pengetahuan untuk menyanggah 
Alkitab?
Ternyata ilmu pengetahuan sering memerlukan waktu 
yang cukup lama untuk mengejar ketertinggalan dari 
ucapan Alkitab. Contoh:

Alkitab dan ilmu pengetahuan

Apakah bumi itu bulat?
Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa 
bumi itu seperti piring atau bahwa matahari 
berputar sekeliling bumi. Inilah yang deper-
cayai oleh para ahli ilmu alam untuk waktu 
yang lama.
Sebaliknya, di kitab Ayub 26:7 (buku Alkitab yang tertua), 
Tuhan berfirman: “Allah membentangkan utara di 
atas kekosongan, dan menggantungkan bumi pada 
kehampaan.”

Apakah kelinci memamah biak?
Di Imamat 11:6 tertulis: “Juga kelinci, karena 
memang memamah biak.”
Beratus-ratus tahun ucapan Alkitab ini dianggap 
oleh para cendekiawan sebagai ucapan yang salah 
dan bodoh.
Barulah di abad ke 19 para cendekiawan menemu-
kan fakta bahwa kelinci mempunyai dua macam 
kotoran. Satu di antara keduanya kembali dimakan 
olehnya untuk dapat memperoleh zat-zat yang 
penting. Jadi kelinci benar-benar memamah biak.

Memang  

 tidak mengherankan .

Mungkinkah bahwa Tuhan, Khalik langit dan 
bumi, ketika Tuhan memberikan kita Firman-Nya, 

menentang diri-Nya sendiri? 
Mustahil, karena kedua pernyataan Allah, yaitu 

penciptaan-Nya dan Firman-Nya, saling  
mengukuhkan dan saling membenarkan.
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Pesan Alkitab

> Tuhan telah menciptakan anda
“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 
gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya 
dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” 
 Alkitab, Kejadian 1:27

Anda diciptakan oleh Tuhan dengan kepribadian yang 
unik. Lagipula, seluruh tubuh anda dan segala fungsinya 
– (otak, jalan darah, para organ), semua diciptakan Tuhan 
dengan cemerlang. Itu bukanlah hasil dari kebetulan, 
takdir atau menurut teori evolusi jutaan tahun. Tuhan 
menciptakan manusia sesuai dengan gambar-Nya, 
yaitu untuk mewakili Tuhan dalam memerintah dan 
memelihara dunia ini.

Akan tetapi, manusia berpaling 

  dari Allah dan jatuh dalam dosa.

> Menurut Tuhan, anda termasuk dalam 
kelompok ‘orang berdosa’.
“Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah 
berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.” 
 Alkitab, Roma 3:22,23

Berdosa berarti melakukan sesuatu di luar kehendak 
Tuhan dan tidak memuliakan Allah. Tak ada bedanya 
apakah dosa dari perbuatan atau dikatakan atau hanya 
di jalan pikiran saja. Tuhan Yesus berfirman bahwa 
membenci seseorang bagi Tuhan itu sama dosanya 
seolah membunuh dia!

> Tuhan akan menjadi hakim anda
“Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 
satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.” Alkitab, Ibrani 9:27

Tuhan itu Maha Suci dan Maha Adil. Itu sebabnya pada 
suatu hari Tuhan akan mengadili semua orang yang 
hidupnya tidak sesuai dengan sifat persyaratan-Nya. 
Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang yang mati tanpa 
menerima pengampunan dosa akan dipisahkan dari Allah 
untuk selama-lamanya di suatu tempat yang disebut 
Alkitab: “neraka”, atau “laut api”. Tuhan tidak ada di sana, 
karena itu tidak akan pernah ada kemungkinan lagi untuk 
berhubungan dengan Tuhan

Walaupun demikian, 
 masih ada harapan!

> Tuhan sangat mempunyai perhatian yang  
    besar kepada anda
“Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita, yaitu bahwa 
Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya 
kita hidup oleh-Nya.”   Alkitab, 1 Yohannes 4:9

Tengoklah salib Golgota di mana Tuhan Yesus telah 
menderita dan menanggung hukuman Allah demi dosa 
manusia. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Allah di kayu salib 
karena pada saat itulah Tuhan menanggung dosa manusia. 
Tak mungkin kita membayangkan penderitaan-Nya, 
karena Ia suci dan tidak mengenal dosa.

Apakah anda sadar  
 betapa besarnya kasih Tuhan 
  Allah bagi anda?
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Tuhan Yesus hidup! Ia telah bangkit dari kematian 
dan pulang ke surga.

Kabar baik ini telah diberitakan selama hampir 2000 
tahun. Demikianlah keselamatan dapat ditawarkan 
kepada seluruh umat manusia. Barangsiapa percaya 
pada Tuhan Yesus – Penebus satu-satunya – ia telah 
dibebaskan dari hukuman Tuhan. Setiap orang yang 
menerima keselamatan dari Tuhan Yesus telah 
dibenarkan di hadapan Allah.

Pertolongan Tuhan &   
   Jalan Keselamatan

Karena dosa kita, kita terpisah dari Tuhan. Usaha kita 
untuk memperbaiki diri tidak layak, karena Tuhan yang 
Maha Suci tak mungkin mengabaikan dosa kita, Tuhan 
harus menghukum dosa. Hanyalah ada satu jalan: 
dengan menerima Keselamatan yang datang dari Tuhan 
sendiri.

     “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.” 
 Alkitab, Yohanes 3:16 

Untuk menyatakan Allah, Sang Pencipta, Tuhan Yesus 
turun ke dunia ini menjadi manusia.
Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah kepada kita. 
Itu diperlihatkan sepenuhnya ketika Tuhan Yesus 
mempersembahkan nyawa-Nya di salib.
Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa untuk 
setiap orang yang percaya akan Dia.
Jika kamu mengakui dosamu dan percaya serta me- 
nerima Tuhan Yesus yang telah disalib untuk menebus 
dosamu, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa 
dan memberikan kamu hidup yang kekal.

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah 
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni 
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan.”  Alkitab, 1 Yohanes 1:9

       “ ... dan oleh kasih karunia telah dibenarkan  
 dengan cuma-cuma karena penebusan  
  dalam Kristus Yesus … “  Alkitab, Roma 3:24



26 27

1.
2.

26 27

Janji-janji Ilahi

Mari kita ulang sekali lagi. Alkitab, Firman Tuhan itu 
sendiri, mengajarkan dengan jelas bahwa:

Allah itu  
terang (suci)

> Tuhan harus mengadili  
dan menghukum dosa!

Allah itu  
kasih

> Tuhan berniat mengampuni 
segala dosa anda.

Satu-satunya jalan Tuhan Allah dapat mengampuni 
dosa anda adalah melalui Anak-Nya, yaitu Tuhan Yesus, 
yang telah menanggung hukuman dosa manusia dan 
membayar segala hutang anda kepada Allah yang Maha 
Suci di atas kayu salib.
Sadarilah! Jika anda mau menerima pengampunan 
dosa, anda harus datang ke hadapan Tuhan dengan 
pengakuan dosa yang ikhlas serta percaya bahwa Tuhan 
Yesus telah mati di kayu salib sebagai Juruselamat dan 
Penebus dosa untuk anda.

Tuhan telah memberikan lebih dari seribu 

janji yang tak mungkin diubah-Nya, janjian 

yang khusus diberikan kepada anda di 
dalam Firman Tuhan, Alkitab.

“Barangsiapa percaya kepada Anak, ia 
beroleh hidup yang kekal, tetapi barang-
siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan 
melihat hidup, melainkan murka Allah tetap 
ada di atasnya.”    Alkitab, Yohanes  3:36

“Sesungguhnya barangsiapa mendengar 
perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang 
mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang 
kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia 
sudah pindah dari dalam maut ke dalam 
hidup.”      Alkitab, Yohanes  5:24

“Tetapi semua orang yang menerima-Nya 
diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 
Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 
nama-Nya.”       Alkitab, Yohanes  1:12

“Janganlah takut, sebab Aku telah menebus 
engkau, Aku telah memanggil engkau 
dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.”
 Alkitab, Yesaya 43:1  

Beberapa contohnya:
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itu berkata kepada para 
pekerjanya: “Lekaslah bawa 
ke mari jubah yang terbaik, 
pakaikanlah itu kepadanya 
dan kenakanlah cincin pada 
jarinya dan sepatu pada 
kakinya. Dan ambillah 
anak lembu tambun itu, 
sembelihlah dia dan marilah 
kita makan dan bersukacita. 
Sebab anakku ini telah mati 
dan menjadi hidup kembali, 
ia telah hilang dan didapat 
kembali.” Maka mulailah 
mereka bersukaria. Tetapi 
anaknya yang sulung berada 
di ladang dan ketika ia 
pulang dan dekat ke rumah, 
ia mendengar bunyi seruling 
dan nyanyian tari-tarian.  
Lalu ia memanggil salah 
seorang pekerjanya dan 
bertanya kepadanya apa 
arti semuanya itu.  Jawab 
pekerja itu: “Adikmu telah 
kembali dan ayahmu 
telah menyembelih anak 
lembu tambun, karena 
ia mendapatnya kembali 
dengan sehat.”  Maka 
marahlah anak sulung itu 

dan ia tidak mau masuk. 
Lalu ayahnya keluar dan 
berbicara dengan dia.  Tetapi 
ia menjawab ayahnya, 
katanya: “Telah berta-
hun-tahun aku melayani 
bapa dan belum pernah aku 
melanggar perintah bapa, 
tetapi kepadaku belum 
pernah bapa memberikan 
seekor anak kambing 
untuk bersukacita dengan 
sahabat-sahabatku. Tetapi 
baru saja datang anak bapa 
yang telah memboroskan 
harta kekayaan bapa 
bersama-sama dengan 
pelacur-pelacur, maka bapa 
menyembelih anak lembu 
tambun itu untuk dia.”  
Kata ayahnya kepadanya: 
“Anakku, engkau selalu ber-
sama-sama dengan aku, dan 
segala kepunyaanku adalah 
kepunyaanmu. Kita patut 
bersukacita dan bergembira 
karena adikmu telah mati 
dan menjadi hidup kembali, 
ia telah hilang dan didapat 
kembali.”
Alkitab, Lukas 15:11-32 

Cerita dari Alkitab
Anak yang hilang

Ada seseorang mempunyai 
dua anak laki-laki. Kata 
yang bungsu kepada 
ayahnya: “Bapa, berikanlah 
kepadaku bagian harta milik 
kita yang menjadi hakku.” 
Lalu ayahnya memba-
gi-bagikan harta kekayaan 
itu di antara mereka. 
Beberapa hari kemudian 
anak bungsu itu menjual 
seluruh bagiannya itu lalu 
pergi ke negeri yang jauh. 
Di sana ia memboroskan 
harta miliknya itu dengan 
hidup berfoya-foya. 
Setelah dihabiskannya 
semuanya, timbullah 
bencana kelaparan di dalam 
negeri itu dan iapun mulai 
melarat. Lalu ia pergi dan 
bekerja pada seorang 
majikan di negeri itu. Orang 
itu menyuruhnya ke ladang 
untuk menjaga babinya. Lalu 
ia ingin mengisi perutnya 
dengan ampas yang menjadi 
makanan babi itu, tetapi 
tidak seorangpun yang 

memberikannya kepadanya. 
Lalu ia menyadari keadaan-
nya, katanya: “Betapa 
banyaknya orang upahan 
bapaku yang berlimpah-lim-
pah makanannya, tetapi 
aku di sini mati kelaparan. 
Aku akan bangkit dan pergi 
kepada bapaku dan berkata 
kepadanya: Bapa, aku telah 
berdosa terhadap surga 
dan terhadap bapa, aku 
tidak layak lagi disebutkan 
anak bapa; jadikanlah aku 
sebagai salah seorang 
upahan bapa.” Maka 
bangkitlah ia dan pergi 
kepada bapanya. Ketika ia 
masih jauh, ayahnya telah 
melihatnya, lalu tergeraklah 
hatinya oleh belas kasihan. 
Ayahnya itu berlari menda- 
patkan dia lalu merangkul 
dan mencium dia.  Kata 
anak itu kepadanya: “Bapa, 
aku telah berdosa terhadap 
surga dan terhadap bapa, 
aku tidak layak lagi disebut-
kan anak bapa.” Tetapi ayah 
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Taoisme

Sikh

Judaisme

Kristen

Ateis
Hindu

Budha
Islam

Berbagai macam 

agama – Allahnya 

yang sama?

Ada banyak orang yang berpendirian bahwa semua agama 
akhirnya akan mencapai Allah yang sama, walaupun datang 
melalui jalan-jalan yang berbeda.
Ini bertentangan dengan inti berita Alkitab yang difirmankan 
oleh Tuhan Yesus sendiri: “Akulah Jalan dan Kebenaran dan 
Hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6). Ini kebenaran 
yang harus kita pertahankan teguh di akhir zaman ini.
Alkitab jelas bahwa Allah Bapa telah mengirim Anak-Nya 
yang tunggal: Allah Putra ke dunia - Sesudah itu Allah Bapa 
dan Allah Putra telah mengirim Allah Roh Kudus ke dunia 
(Yohanes 14 – 16).
“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” Alkitab, Yohanes 3:16

Alkitab juga jelas bahwa Tuhan Yesus adalah Allah 
sendiri, karena Tuhan Yesus adalah Khalik langit dan 
bumi.  

A
LK

IT
A

B “Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 
Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari 
segala yang telah dijadikan”  
Alkitab, Yohanes 1:3

Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke 
dunia ini untuk mati di kayu salib. Karena itu Tuhan 

Yesus mulai pelayanan-Nya dengan nama: 
 Domba Allah. 

A
LK
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A

B “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa 
dunia.”  Alkitab, Yohanes 1:29 

“Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah 
kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi 
bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah 
kekuatan Allah … tetapi kami memberitakan Kristus 
yang disalibkan: untuk orang-orang Yahudi suatu 
batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi 
suatu kebodohan”     Alkitab, 1 Korintus 1:18,23

Maaf. Tunggu sebentar! Ke-Kristen-an menurut Alkitab 
itu sebetulnya bukan persoalan beragama, melainkan 
persoalan hubungan manusia itu sendiri dengan 
Pribadi Tuhan.

Agama sebetulnya adalah usaha manusia untuk  
mencari Tuhan. 

Sebaliknya, Alkitab memperlihatkan bahwa Allah datang ke 
dunia untuk mencari orang berdosa, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya akan diselamatkan.

“Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun 
percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, 
imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.”   
 Alkitab, Roma 4:5



32 33

Melihat ke 

masa depan
Alkitab membawa berita yang  
dapat diandalkan mengenai masa 
depan! Di hari-hari ini, kita dikelilingi  
oleh kabar-kabar buruk yang menye-
dihkan dan mengerikan: peperangan, 
gempa bumi, tsunami, segala macam 
bencana, krisis ekonomi, terorisme ... 
dan seterusnya! Tetapi ... Tuhan Yesus akan datang kembali 
dengan segera! Alkitab jelas menyatakan bahwa sebelum 
Tuhan Yesus datang kembali, dunia akan memperlihatkan 
ciri-ciri yang disebut di atas ini (Matius 24). Jika kita 
mempelajari Alkitab, maka sesudah kedatangan Tuhan Yesus 
akan terjadi hal-hal berikut ini:

Tuhan akan mengadili dunia ini. Dunia ini telah memalingkan 
wajahnya dari Tuhan dan pada saat ini sedang tenggelam di 
dalam dosa. Walaupun demikian “sekarang Allah memberitakan 
kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus 
bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu 
mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia”  
(Kisah Rasul-rasul 17:30,31).

Ini akan terjadi pada saat Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Ia 
yang dihina, dikejikan dan disalibkan, Ia akan datang kembali 
sebagai Pemenang dengan kekuasaan Hakim tertinggi. Ya, Ia 
itulah “yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas orang-orang 
hidup dan orang-orang mati” (Kisah Rasul-rasul 10:42).

Pengadilan itu pasti akan datang – tetapi ... sampai 
sekarang masih ada harapan untuk anda!

Alkitab di Perjanjian Lama telah menubuatkan dengan 
berperinci beratus-ratus tahun sebelumnya mengenai 
kelahiran Tuhan Yesus dan mengenai kematian dan 
kebangkitan-Nya. Karena Ia telah menyerahkan 
nyawa-Nya untuk kita, sampai saat ini Allah masih 
menawarkan kasih karunia-Nya dan pengampunan-Nya 
kepada kita.

“Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesung-
guhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu” Alkitab, 2 Korintus 6:2

Jika anda menerima apa yang ditawarkan Allah kepada anda, 
maka anda akan menerima keselamatan yang kekal dan tidak 
akan jatuh di bawah hukuman Allah. Untuk keselamatan itu, 
anda harus datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa anda.
Hanya Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memberikan 
nubuat-nubuat yang benar, tidak seorangpun manusia dapat 
melakukannya. Ratusan nubuat dari Alkitab telah dipenuhi. 
Alkitab bernubuat mengenai kerajaan-kerajaan beratus-ratus 
tahun sebelumnya (misalnya kitab Daniel), mengenai kelahiran 
Tuhan Yesus (kitab Yesaya), penghancuran kota Yerusalem pada 
70 sesudah Kristus (Matius 24), penyebaran bani Israel (Ulangan 
28), pemulihan negara Israel (Ulangan 30 dan Yehezkiel 37) dan 
seterusnya.

Ini membuktikan dengan jelas bahwa Alkitab  
itu Firman Tuhan (Yesaya 41:21-23)

Sejarah umat Yahudi selama 2000 tahun memperlihatkan 
kebenaran nubuat berikut ini: “TUHAN akan menyerakkan 
engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung 
bumi; … Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di 
antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat 
berjejak bagi telapak kakimu.” Alkitab, Ulangan 28:64,65

>> Renungkanlah kebenaran nubuat Firman Tuhan ini.  
      Apakah nubuat-nubuat itu dipenuhi atau tidak?
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Hidup itu singkat

– cepat berlalu bagai embun disinari matahari 

Bersedialah untuk bertemu dengan Allah.

Ambil keputusan. Jangan ditunda.

Jangan sampai anda terlambat!

terlalu muda terlalu tak acuh

terlalu

percaya diri terlalu bahagia terlalu sibuk
terlalu

kuatir

terlalu tua ter ... lambat

     Karena itu: 

“berilah dirimu 

didamaikan dengan 

Allah .”     Alkitab, 2 Korintus 5:20
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Ucapan luar biasa 
mengenai Alkitab

Setelah mempelajari Alkitab dengan mendalam 
selama 40 tahun, imanku sekarang jauh lebih kuat 
daripada 40 tahun yang lalu. Semua janji Alkitab itu 
benar adanya dan dapat dipercayai.

Hudson Taylor (1832-1905), penginjil di Cina

Saya telah membaca dan merenungkan Kitab Suci 
secara teratur, dan menurut pendapatan saya, 
buku yang tua ini ... lebih memuat kebesaran dan 
keindahan dari buku apapun juga.

Sir William Jones (1746-1794), ahli linguistik  
(menguasai 28 bahasa) 

Betapa miskin dan tercela ucapan-ucapan para ahli 
filsafat yang saling menentang bila dibandingkan 
dengan Alkitab. Apakah mungkin bahwa suatu buku 
yang begitu sederhana tetapi pada waktu yang sama 
begitu sempurna berasal dari manusia saja?

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), ahli filsafat termashyur

Sebagai dokumen sejarah maupun sebagai sumber 
fakta sejarah, Alkitab dapat dipercayai. Alkitab 
telah menuntun kita untuk menemukan beribu-ribu 
penemuan arkeologi dan telah menolong menciptakan 
perpustakaan luas mengenai peradaban kuno. Jika 
diuji, ternyata Alkitab sangat dapat dipercayai, baik 
mengenai hal yang terkecil maupun mengenai lukisan 
dari kejadian-kejadian besar.

Dave Balsinger dan Charles E. Seller, ahli arkeologi dari Amerika

Dalam Alkitab kita menemukan kebenaran yang tinggi, 
sedemikian hingga itu melampaui kemampuan jalan 
pikiran manusia, sekaligus memperlihatkan betapa 
terbatasnya akar pikiran manusia.

Charles H. Spurgeon (1834-1892), penginjil kebangunan rohani

Alkitab itu adalah satu-satunya naskah informasi yang 
berasal dari Allah yang telah ditulis dalam bahasa 
manusia. Itulah sebabnya Alkitab itu unik sekali dan 
ucapannya benar-benar dapat kita percayai. 
Bukan ilmu alam, filsafat atau ideologi yang mampu 
mengkoreksi Alkitab, melainkan sebaliknya Alkitablah 
yang mampu mengkoreksi jalan pikiran manusia.

Prof. Dr. Werner Gitt, ex Direktur teknologi 
informasi di Braunschweig

Mengkritik Alkitab itu adalah soal kecil, tetapi 
membuktikannya? Itu soal lain.



38 39

Terjemahan dari 
 naskah aslinya
Menterjemahkan Alkitab itu bukan hal yang mudah.

Baik naskah Ibrani dari Perjanjian Lama maupun naskah Yunani 
dari Perjanjian Baru hanya ditulis dalam huruf besar tanpa ada 
jarak antara tiap kata, juga tanpa titik ataupun koma. Karena itu 
tidaklah mudah untuk mengetahui di mana suatu kalimat mulai 
dan di mana kalimat itu berakhir.

Lagipula, pada awalnya naskah Ibrani Perjanjian Lama tidak 
menggunakan huruf hidup seperti a, e, i, o dan u, tetapi hanya 
menggunakan huruf mati (b, c, d dan seterusnya).

Huruf-huruf hidupnya harus kita sisipkan sendiri. Dalam bahasa 
Indonesia maka Kejadian 1:1 akan ditulis sebagai berikut:

PDMLNYLLHMNCPTKNLNGTDNBM

Apakah anda sanggup membaca dan mengerti kalimat ini? 
“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi”. Karena 
itu kita layak berterimakasih pada para cendekiawan yang 
telah mempelajari serta menterjemahkan naskah-naskah 
ini.

Di Lembaga Alkitab Indonesia di mana 
para cendekiawan berusaha menterjemah-
kan Alkitab dengan sebaik mungkin.
Pada tahun 1629 tuan Ruyl menterjemah-
kan injil Matius, tahun 1668 tuan Brouërius 

menterjemahkan seluruh 
Perjanjian Baru, dan 
akhirnya pada tahun 1733 
tuan Leydekker menterjemah-
kan seluruh Alkitab ke dalam 
bahasa Indonesia. Juga terkenal adalah rasul orang Batak, 
tuan Nommensen yang pada tahun 1878 menterjemah-
kan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Toba.
Sampai sekarang ini, Alkitab atau sebagian dari Alkitab 
dapat diperoleh dalam lebih dari 3300 bahasa. Sekitar 97 
% dari penduduk dunia dapat membaca Alkitab dalam 
bahasa mereka sendiri.
Masih banyak ahli bahasa yang sedang bekerja keras 
untuk menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa 
di pelosok-pelosok dunia. Seringkali kesulitannya sangat 
besar karena beberapa bahasa itu belum dituliskan. 
Mereka harus mulai belajar menulis bahasa itu.

Alkitab adalah kitab yang paling terkenal, paling tersebar 
luas dari segala kitab di dunia. Alkitab (seluruhnya atau 
sebagiannya) semakin banyak diterjemahkan terutama 
pada waktu 200 tahun terakhir ini.

Tahun 1800: Alkitab diterjemahkan dalam 75 bahasa.
Tahun 1900: Dalam 567 bahasa.
Tahun 1953: Dalam 1167 bahasa.
Tahun 1978: Dalam 1600 bahasa.
Tahun 2019: Lebih dari 3300 bahasa.



40 4140 41

Kitab buat semua orang

> ditulis oleh 40 orang
> diterjemahkan oleh ratusan orang
> dicetak beribu-ribu kali
> dibaca oleh jutaan orang

Tidak ada kitab yang begitu tersebar dalam begitu banyak 
bahasa dan peradaban bila dibandingkan dengan Alkitab. 
Itulah kitab yang paling banyak dibaca di dunia ini.
Pada halaman-halaman berikut, anda akan melihat con-
tohnya. Satu ayat dari Yohanes 3:16 di berbagai bahasa.

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.

Ayat ini, juga dikenal sebagai “inti dari Alkitab”, adalah 
rangkuman kabar Injil dari Tuhan untuk umat manusia:

> Kasih Allah untuk kita itu sedemikian besar sehingga 
Ia memberikan Anak-Nya kepada kita.

> Bila kita percaya kepada-Nya, kita akan selamat.

Bahasa Bengali India

Bahasa Inggris Inggris

Bahasa Hungary Hungary

Bahasa Birma Birma

כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו 
למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם.

Bahasa Ibrani Israel

Bahasa Turki Turki
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Bahasa Perancis Perancis

Bahasa Jepang Jepang

Bahasa Polandia  Polandia

Bahasa Portugis Portugis

Bahasa Rusia Rusia

Bahasa Spanyol Spanyol
Bahasa Telugu India

Bahasa Amharit Ethiopia

Bahasa Mandarin Tiongkok

Bahasa Arab Timur Tengah

Bahasa Yunani Yunani
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Berbagai cara 
membaca Alkitab:

M
en

ak
ju

bk
an Alkitab yang terkecil

 > komplit
Alkitab terkecil yang telah dicetak itu ukurannya sedikit 
melebihi uang logam 1000 rupiah. Alkitab itu 
panjangnya 2,8 cm, lebarnya 3,4 cm dan 
tebalnya 1 cm, terdiri dari 1514 halaman. 
Untuk membacanya kita membutuhkan 
kaca pembesar.

Perjanjian Lama terkecil
         > di chip mikro
Di tahun 2008, cendekiawan Israel dari Technion di Haifa, 
berhasil menulis seluruh Perjanjian Lama pada suatu chip 
mikro sebesar sebutir gula pasir, yaitu permukaan seluas 
0,5 milimeter persegi. Chip itu memuat lebih dari 300.000 
kata-kata dari Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ini hanya 
mungkin dengan menggunakan teknologi nano. Untuk dapat 
membacanya, data-datanya harus dirubah dan diperbesar 
10.000 kali.

Mungkinkah lebih kecil lagi?
                          > DNA, penyimpanan data di masa depan
Allah, Pencipta langit dan bumi, telah menggunakan cara pe- 
nyimpanan data yang paling cemerlang yang ada di setiap cel 
kita. Kemampuannya untuk menyimpan data jauh melebihi apa 
yang kita dapat lakukan sampai saat ini: menggunakan rangkaian 
DNA yang garis tengahnya hanya dua seperjuta milimeter. Pada 
DNA itu, tertulis seluruh informasi dari bahan genetik kita.

Jika kita mampu menggunakan DNA sebesar sebutir gula pasir, 
kita akan mampu menyimpan data sebesar satu milyar Alkitab. 
Menurut para cendekiawan kita akan dapat menggunakan 
teknologi ini di masa depan.

Anda dapat membacanya sebagai   
naskah kuno  untuk memenuhi rasa ingin tahu.  

Anda dapat membacanya sebagai   
buku sejarah untuk mempelajari masa lampau.

Anda dapat membacanya sebagai  
buku ilmiah untuk dapat menyelidiki dan 
mengkritik ucapan-ucapannya.

Tetapi ... anda juga dapat membacanya   
dengan iman untuk dapat mendengar amanat 
Tuhan untuk anda.

 Bila anda membaca Alkitab sebagai amanat 
Allah, maka kasih Allah yang dinyatakan oleh 
Tuhan Yesus akan berbicara kepada hati anda.

 Hati anda akan dicerahkan dan dipenuhi olen 
rasa damai sejahtera!
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Sukacita yang besar! Tuhan Yesus tidak tetap tinggal 
di dalam kubur. Ia telah bangkit! Sekarang Ia hidup, dan 
bersemayam di surga. Ia melihat kita dan merasa berbelas 
kasihan kepada kita. Ia kenal kita dan ingin mengampuni 
dosa kita ... yaitu bila kita mengakui dosa dan bertobat, 
seperti yang telah dilakukan wanita pezinah itu.

“Ya”, begitulah jawab Tuhan Yesus, “Dosamu dapat 
diampuni oleh karena Saya telah menanggung hukuman 
dosa di kayu salib”.

Tuhan Yesus adalah  

Sahabat baik
Semua anak suka kepada-Nya. Tuhan 
Yesus merangkul anak-anak kecil di 
tanganNya. Ia Maha Kuasa! Angin badai 
menyebabkan gelombang tinggi sehingga 
kapal yang dipakai-Nya berada dalam 
bahaya besar. Ia memerintahkan angin 
ribut dan laut yang bergelombang itu 
sehingga mereka menjadi tenang.
 Ia menyembuhkan orang yang sakit serta 

berbelas kasihan kepada semua orang, baik kaya 
maupun miskin. Ia melihat dosa di hati mereka, sumber 
dari segala penderitaan. Tetapi seorang wanita pezinah 
tidak takut akan Dia. Bercucuran air mata karena 
dosanya, wanita itu datang kepada Tuhan Yesus, lalu 
dosanya diampuni. 
Pada suatu hari mereka menangkap Dia! Mereka 
memutuskan bahwa Ia harus disingkirkan. Ia begitu 
baik dan suci hati-Nya, tidak seperti mereka. Karena itu 
mereka mengambil keputusan untuk membunuh-Nya.

Ia dipaku dan disalibkan
Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Ia mengetahui 
semua itu sebelum itu terjadi! Tuhan Yesus, Anak Allah, 
telah menjadi manusia untuk dapat merasakan kematian. 
Ia ingin menyelamatkan umat manusia dari kematian 
yang kekal.

Maka dimulailah hidup yang baru: Perjalanan kehidu-
pan anda akan benar-benar diperbaharui oleh karena Tuhan 
Yesus akan menyertai anda. Anda boleh menceritakan 
segala persoalan anda kepada-Nya (dengan berdoa). Anda 
dapat mendengar suara-Nya dengan membaca Firman 
Tuhan, dan akan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia.

Alkitab akan membangkitkan minat anda untuk lebih mem-
bacanya setiap hari sehingga anda dapat lebih mengenal 
Tuhan Yesus dan Kasih-Nya yang begitu besar itu.

Ia mau 
menjadi 
Sahabat 
anda!
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Pembersihan besar-besaran

Kamar pemuda itu memang buruk sekali! Dindingnya 
penuh gambaran jorok dan lukisan murahan. Pada suatu 
hari, paman anak muda ini, seorang seniman pelukis 
terkenal, datang mengunjungi keponakannya. Kaget, 
matanya sakit melihat pemandangan seburuk itu. 
Beberapa hari kemudian si paman mengirimkan 
keponakannya sebuah lukisan karya seni yang luar biasa 
indahnya! Lukisan dari seekor burung rajawali dahsyat 
yang gagah melayang di ruang angkasa.
Lukisan berharga itu mendapat tempat terhormat di 
dinding kamar, dan untuk itu beberapa lukisan tua harus 
disingkirkan. Tetapi ... dimulai pada saat itu seolah-olah 
ada suatu suasana baru yang masuk ke kamar itu, 
suasana yang murni dan jernih. Sedemikian hingga 
pemuda itu satu demi satu membuang lukisan-lukisan 
lainnya, karena terasa tidak sesuai dengan keindahan 
lukisan pamannya itu. 
Demikian halnya bila anda membaca Alkitab. Maka 
kehidupan anda akan diperbaiki, mungkin lemari buku, 
computer dan ponsel anda akan disucikan, ... siapa tahu, 
mungkin juga akan diadakan pembersihan besar-besaran 
di hati anda.

“Jadi siapa yang ada di dalam Krisus, ia adalah 
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya 
yang baru sudah datang.” Alkitab, 2 Korintus 5:17

Cerita yang  

 paling mengesankan

“Ibu, jangan berhenti, ayo terus baca! Ceritanya asyik 
sekali, selesaikan saja!” Memang ini cerita-cerita yang 
paling asyik:

Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, lalu 
dilempar ke dalam sumur kering, akhirnya 
dijual sebagai budak belian ke tanah Mesir, 
di mana ia dipenjarakan walaupun sama 
sekali tidak bersalah. Tetapi kemudian ia 
menjadi Perdana Menteri dari negara Mesir 
dan sanggup menyelamatkan keluarganya 
dan seluruh umat Mesir dari bencana 
kelaparan.

Alkitab memuat banyak cerita menarik seperti ini, 
cerita-cerita yang merangsang jalan pikiran kita dan 
menyentuh hati kita.

Coba renungkan ke tiga rekan dari 
nabi Daniel yang tidak bersedia untuk 
menyembah patung berhala raja Nebukad-
nezar, karena itu mereka dihukum dan 
dicampakkan kedalam perapian yang 
bernyala-nyala. Tetapi akhirnya mereka 
keluar dari perapian itu tanpa terbakar 
dan bau hangus tidak ada pada mereka!

Alkitab adalah kitab yang mengasyikkan,  
 juga untuk pemuda-pemudi.

Al
ki

ta
b 
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Mazmur ini ditulis untuk semua orang.  
Adakah pernyataan yang lebih baik daripada 
“TUHAN adalah gembalaku”?

Bahkan di hadapan mautpun ada penghiburan: 
“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman 
(bayang-bayang kematian) ... Engkau besertaku.”

Jangan terima hal-hal ini datang menginap di rumah anda! 
Singkirkan segala yang bertentangan dengan kehendak 
Tuhan. Tuhan mau memelihara kita dari kejahatan bila kita 
mentaati Firman-Nya.

Pernahkah anda  
mengicipi racun tikus?
                  (Atropa belladonna)

Kita tentu tahu bahwa racun tikus itu berbahaya sekali. “Tetapi 
saya mau coba dulu, ... saya kira bahwa pada saya racun itu tidak 
mempan ...”

Nah, orang yang mengoceh seperti itu otaknya memang kurang 
beres ... tetapi, apakah kadangkala jalan pikiran kita sebanding 
pikiran orang bodoh ini. Kita masuk ke dalam dunia media, 
dimana kenajisan dan kebusukan dijadikan norma yang baru. 
Buku-buku di mana ilmu hitam, kegelapan dan pembunuhan 
dilukiskan sebagai persoalan biasa. Lalu kita tanpa pikir panjang 
mencoba mencicipi kesukaan dunia ini, tanpa menyadari bahwa 
hal-hal busuk ini akan meracuni jiwa kita.

Alkitab menasehatkan kita untuk “menutup” mata dan telinga 
kita agar supaya kita tidak mendengar atau melihat apa yang 
kejam dan busuk (Yesaya 33:15).

>>> Peringatan! Awas, jangan 
 mencicipi racun tikus!

“Dengan apakah seorang muda mempertahankan 
kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai 
dengan firman-Mu. … dalam hatiku aku menyimpan 
janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau” 

 Alkitab, Mazmur 119:9,11

Mazmur 23
>> Mazmur terkenal<<

TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan 
aku. 
Ia membaringkan aku di padang yang 
berumput hijau, Ia membimbing aku ke air 
yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh 
karena nama-Nya. 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 
Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, 
itulah yang menghibur aku. 
Engkau menyediakan hidangan bagiku, 
di hadapan lawanku; Engkau mengurapi 
kepalaku dengan minyak; pialaku penuh 
melimpah. 
Kebajikan dan kemurahan belaka akan 
mengikuti aku, seumur hidupku;
dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
sepanjang masa.
 Mazmur Daud
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Seorang wanita duduk di pasar menjual buah-buahan. 
Bila tidak ada langganan, ia mengambil Alkitabnya dan 
membacanya karena Kitab itu begitu baik dan berharga 
baginya.

Seorang langganan kebetulan melihatnya serta bertanya: 
“Itu buku apa yang ibu selalu baca?” Jawabnya: “Oh, 
saya membaca Alkitab, Firman Tuhan”. Langganan: 
“Lo, siapa yang bilang bahwa kitab itu adalah Firman 
Tuhan?” Jawabnya: “Tuhan Allah sendiri”. Langganan itu 
mengolok-oloknya: “Nah, memang Tuhan yang ngobrol 
dengan ibu?” 

Mulanya wanita itu terdiam, bagaimana ia dapat men-
jelaskah bahwa Alkitab itu adalah Firman Tuhan? Tiba-
tiba wanita itu melihat ke atas,  ke arah matahari  yang 
bersinar keras: Pak, bapak bisa buktikan tidak bahwa itu 
adalah matahari?” Si langganan menjawab: “Ah, itu soal 
gampang. Saya kan bisa merasakan kehangatannya dan 
bisa melihat sinarnya.”

“Itulah dia,” ujar wanita itu. “Itulah jawabannya, 
sesungguhnya Alkitab adalah Firman Tuhan karena setiap 
kali saya membaca Alkitab ini, maka dalam hati saya juga 
bisa merasakan kehangatan dari Tuhan dan bisa melihat 
terang-Nya!”

Bukti yang terbaik

Alkitab panggang
Yohanes Huss pantas disebut ‘reformer’ dan martir dari Bohemia. Oleh 
kesaksiannya yang berapi-api, ribuan mata telah terbuka dan banyak 
orang menerima karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus.

Tetapi kebebasan untuk membawa kabar Injil di tempat itu tidak 
berlangsung lama. Yohanes Huss dijatuhi hukuman mati dan dibakar 
hidup-hidup. Darah orang Kristen mengalir bagai sungai dan Alkitab 
dicari dan dimusnahkan.

“Ya TUHAN, Allahku, pada-Mu aku berlindung; selamat-
kanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan 
lepaskanlah aku.” Alkitab – Mazmur 7:2

Di kala itu ada seorang wanita yang sangat 
mengasihi Alkitab. Wanita tersebut sedang 
sibuk membakar roti, ketika itu ia mendengar 
petugas-petugas pemeriksa datang memasuki 
desa tempat dia tinggal.

Tanpa berpikir panjang Alkitabnya dimasukkan 
kedalam adonan roti yang hampir siap dipanggang. Lalu 
adonan itu dimasukkan kedalam oven dan dipanggang. Ketika 
para petugas masuk kerumahnya untuk mencari Alkitab mereka 
gagal menemukannya.

Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, para petugas tersebut 
berangkat ke tempat lain. Sementara roti-roti itu selesai 
dipanggang, lalu si wanita mengeluarkan Alkitabnya dari roti 
yang telah dipanggang itu. 

Wah, wanita itu kaget dan heran! Ternyata Alkitabnya sama 
sekali tidak cacat, sama seperti Sadrakh, Mesakh dan Abed-
nego, ketiga rekan nabi Daniel, yang dicampakkan kedalam 
perapian menyala-nyala tetapi sesudahnya keluar dari api tanpa 
cacat apapun juga (Daniel 3).
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Tepat sasaran

“Nah, Alkitab itu bukan untuk saya” kata 
Abdulah kepada temannya, “Alkitab itu 
terlalu susah dan sulit untuk dimengerti”.

Hasan berpikir sejenak, ia tahu bahwa 
Abdulah hanya mencari dalih saja. Hasan 
ingat bahwa kemarin Abdulah telah mencuri 
jambu di kebun ibu Nunung. Karena itu Hasan 
menjawab, “tetapi pasti ada satu ucapan dari 
Alkitab yang kamu dapat mengerti”. “Ucapan 
apa?” tanya Abdulah. “Janganlah mencuri!”

Abdulah merasa tertempelak, seolah-olah 
ada panah berapi yang menusuk hatinya. Ia 
ingat akan jambu yang dicurinya. Ia bungkam 
dan pergi dengan kepala tertunduk.

“Orang yang serong hatinya tidak 
akan mendapat bahagia, orang yang 
memutar-mutar lidahnya akan jatuh  
ke dalam celaka.” Alkitab, Amsal 17:20

Alkitab yang dibuang
Sekelompok serdadu yang pulang pada akhir minggu, mereka 
bersama-sama naik kereta api. Mereka sedang minum-minum  
alkohol dan karena itu merek berkelakuan kasar.
Seorang serdadu muda duduk di pojok kereta api sambil 
membaca Alkitab kecilnya. Tiba-tiba seorang serdadu yang 
mabuk datang dan berkata: “Ayo kita ambil Alkitab orang 
yang sok suci itu. Biar kita buang ke luar”. Lalu ia merampas 
Alkitab itu dari tangannya dan melemparnya ke luar jendela 
sehingga kitab itu jatuh di antara rel kereta api.
Serdadu muda itu tidak marah, karena ia mengingat ucapan 
Tuhan Yesus, Gurunya, yang mengajar dia “Belajarlah 
daripada Aku, karena Aku lemah lembut dan rendah 
hati” (Matius 11:29). Serdadu itu sangat sedih, tetapi tidak 
membuka mulutnya.

Beberapa minggu kemudian, serdadu muda 
itu menerima bingkisan pos yang ternyata berisi Alkitab 
miliknya! Terlampir sepucuk surat yang mengherankan. 
Seorang pegawai pekerja rel kereta api telah menemukan 
Alkitab itu. Ia membacanya dan Tuhan berbicara kepadanya 
melalui Alkitab itu. Telah lama hatinya gelisah oleh dosanya. 
Tetapi setelah membaca Alkitab itu, ia mengerti jalan kese-
lamatan dan setelah mengakui dosanya ia menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juruselamat yang telah mati untuk menebus 
dosanya. Akhirnya serdadu muda itu mengerti mengapa ia 
harus dipisahkan dari Alkitabnya untuk beberapa minggu. 
Jalan Tuhan untuk mencapai hati manusia itu lebih tinggi 
daripada jalan kita, demikianlah juga kali ini si iblis, musuh 
Tuhan, mengalami kekalahan besar.

“ ... kamu telah mereka-rekakan yang jahat 
terhadap aku, tetapi Allah telah mereka- 
rekakannya untuk kebaikan”   Alkitab, Kejadian 50:20
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Berpuluh-puluh tahun yang lalu, di suatu desa di Jerman, 
diadakanlah pelelangan. Di antara barang-barang yang 
dilelang terdapat sebuah Alkitab tua.
Tak seorangpun tertarik akan buku tua itu. Akhirnya 
seorang pedagang membelinya dengan harga yang cukup 
murah.

Pedagang itu bermaksud 
menggunakan kertas 
Alkitab itu sebagai kertas 
bungkusan. Ah, memang ia 
tidak sadar bahwa walaupun 

Alkitabnya dirobek, Firman Tuhan tetap berharga besar. 
Bukankah Tuhan itu sendiri berkata: “Firman-Ku yang 
keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku 
dengan sia-sia” (Yesaya 55:11).

Di desa itu juga berdiamlah seseorang yang sangat 
tersiksa batinnya karena memang ia telah menyebabkan 
kematian seorang rekannya. Siang malam ia gelisah 
merasa tertuduh: “kau pembunuh” mendengung di 
telinganya dan menghantui matanya. Pada suatu hari ia 
menyuruh anaknya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 
Anaknya kembali dengan barang yang dibungkus 
dengan sehelai kertas sobekan dari Alkitab itu. Melihat 
kertasnya, matanya tertuju pada suatu ayat dari Ibrani 
9 yang berbunyi: “Tanpa penumpahan darah tidak ada 
pengampunan”.

Alkitab yang dirobek

Pada mulanya, ia tidak mengerti arti dari kalimat itu. Tapi 
salah satu istilah: “pengampunan” menusuk matanya, 
itulah justru hal yang bertahun-tahun dicarinya. Ia sangat 
rindu lebih membaca mengenai masalah pengampunan itu. 
Sekali lagi ia menyuruh anaknya untuk membeli sesuatu 
dari pedagang itu, yang pada saat itu mulai merobek 
Alkitab pada surat Yohanes. Setelah membaca habis kertas 
itu, orang yang begitu lama tersiksa batinnya itu merasa 
bahwa bebannya terangkat dari jiwanya. Itu karena ia telah 
membaca mengenai pengampunan dosa: “... darah Yesus, 
Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa”, dan 
“ ... jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan 
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan” (1 Yohanes 1:7-9).

Firman Tuhan ini seperti cahaya yang cemerlang dan me- 
nerangi jiwa yang ada dalam kegelapan. Ia telah menerima 
pengampunan dari segala dosanya oleh darah Tuhan Yesus 
Kristus yang ditumpahkan-Nya di atas kayu salib. Ya, semua 
yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan percaya 
pada-Nya akan menerima damai sejahtera dalam hatinya.

Firman Tuhan telah menjadi berkat untuk banyak 
orang. Kadangkala hanya dengan satu ayat saja 
atau satu halaman dari Alkitab sudah cukup 
menjadi berkat, karena Firman Tuhan itulah “hidup 
dan kuat ... menusuk” (Ibrani 4:12). Demikianlah 
Tuhan menyembuhkan dan menghidupkan banyak 
orang yang hancur hatinya.
Sekalipun dengan sehelai sobekan saja Alkitab 
sudah cukup mampu memimpin orang ke jalan 
yang benar dan damai.
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Firman Tuhan  
 itulah kebenaran

Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman itu menegur 
hati batin manusia, menyatakan kesalahannya, sehingga 
hatinya menjadi gelisah. Itu sebabnya ada banyak orang 
yang tidak menyukai Alkitab dan bahkan ada yang 
mencoba menyingkirkannya.

“Firman Tuhan tetap untuk  

        selama-lamanya” (1 Petrus 1:25)

Tuhan memelihara Firman-Nya dan Firman itu tidak akan 
pernah berkesudahan.

Tumpukkanlah semua 
buku yang menentang 
Alkitab, maka tingginya 
akan melebihi piramida 
Giza.

Letakkanlah Alkitab di 
sebelah tumpukkan itu.

Firman Tuhan selalu 
menang.

“Rumput menjadi kering, bunga 
menjadi layu, tetapi firman Allah 

kita tetap untuk selama-lamanya” 
 Alkitab, Yesaya 40:8

   “Untuk selama-lamanya,  
ya TUHAN, firman-Mu tetap  

teguh di surga”
 Alkitab, Mazmur 119:89

“Dasar firman-Mu adalah  
kebenaran dan segala 

hukum-hukum-Mu yang  
adil adalah untuk  
selama-lamanya” 

 Alkitab, Mazmur 119:160
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Alkitab adalah seperti:

Roti
“Inilah roti yang turun dari surga; 
barangsiapa makan daripadanya, ia 
tidak akan mati.” Yohanes 6:50

Api
“Bukankah firman-Ku seperti api? 
Demikianlah firman Tuhan.” 
 Yeremia 23:29

Terang
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku  
dan terang bagi jalanku.”  Mazmur 119:105

Susu
“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

Madu
“Lebih manis daripada madu, bahkan daripada 
madu tetesan dari sarang lebah”    Mazmur 19:10

Emas
“Lebih indah daripada emas, bahkan 
daripada banyak emas tua” Mazmur 19:10

Perak
“Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagai-
kan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan 
dalam dapur peleburan di tanah”   Mazmur 12:6

Cermin
“ ... ia adalah seumpama seseorang yang sedang 
mengamat-amati mukanya yang sebenarnya  
di depan cermin”  Yakobus 1:23-25

Palu 
“ Bukankah firman-Ku ... seperti palu yang 
menghancurkan bukit batu?”   Yeremia 23:29

Pedang
“ ... pedang Roh, yaitu Firman Tuhan.” 
 Efesus 6;17 dan Ibrani 4:12

Benih
“Bukan daripada benih yang fana, tetapi 
dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah 
yang hidup dan yang kekal.” 1 Petrus 1:23

MADU
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Cara membaca Alkitab
Bacalah Alkitab. Berdoalah setiap hari agar supaya anda tumbuh 
imannya!  Bacalah Alkitab. Anda dapat mulai dengan Injil 
Yohanes, yang memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 
Pencipta langit dan bumi (Yohanes 1:1,2) dan bahwa Ia datang 
ke dunia sebagai Domba Allah, itu berarti bahwa Ia menjadi 
manusia untuk dapat menyerahkan nyawa-Nya (Yohanes 1:29). 

Beberapa petunjuk:

1. Terjemahan
> Carilah Alkitab yang diterjemahkan dengan baik. Terjemahan 

parafrase tidak selalu sesuai dengan bahasa aslinya.

2. Waktu
> Luangkan waktu seperempat jam untuk saat teduh, saat 

bertemu dengan Tuhan. Lihat Kisah Rasul-rasul 17:11.

3. Tenang
> Cari tempat dan waktu di mana anda tidak akan terganggu. 

Biasanya pada pagi hari pikiran kita masih segar. Mazmur 3:6 
dan 4:9.

4. Doa
> Mulailah dengan berdoa. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk 

menjelaskan apa yang anda baca. Tak seorangpun mampu 
menjelaskannya lebih baik daripada Penulisnya. Minta Tuhan untuk 
berbicara ke hati anda dan menolong anda untuk menerapkannya. 
Akhirilah dengan ucapan syukur atas berkat Firman Tuhan.  
Mazmur 119:162.

5. Renungkan
> Pikirkan dan renungkanlah apa yang telah anda baca. Tidak perlu  

tergesa-gesa. Garisbawahi ayat-ayat yang penting dan cari serta 
catat ayat-ayat yang bersangkutan.

6. Hafalkan
> Hafalkan ayat-ayat yang penting bagi anda. Anda akan dapat 

mengingat ayat-ayat ini pada saat anda memerlukannya.  
Lihat Mazmur 119:11 dan Kolose 3:16.

7. Terapkan
> Dengar, taati apa yang Tuhan katakan dan perlihatkan pada 

anda. Lihat Yakobus 1:22 Carilah persekutuan atau komuni-
tas yang benar-benar Alkitabiah dan bisa membantu anda. 
Lihat Ibrani 10:25.

“Berbahagialah mereka yang 
mendengar Firman Allah dan  
memeliharanya” Alkitab, Lukas 11:28
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Ambil keputusan
Anda telah menerima banyak penerangan dan petunjuk 
mengenai Alkitab, yaitu ‘surat’ yang telah datang dari Allah 
kepada anda. Silahkan jawab surat ini. Jangan ditangguhkan! 
Saya harap anda sekarang sadar betapa penting halnya untuk 
menaati Tuhan. Mungkin saat ini adalah kesempatan terakhir 
untuk anda.
Tuhan rindu untuk datang kepada anda sebagai Juruselamat 
dan bukan sebagai Hakim. Ia memanggil anda untuk datang 
dan bertobat kepada-Nya. Tetapi bila anda meremehkan 
dan menolak panggilan Tuhan ini, maka anda tidak akan 
mendapat keselamatan dan akan terpisah dari Tuhan untuk 
selama-lamanya (Yohanes 3:36b).

Tuhan sekarang menawarkan kasih karunia-Nya melalui 
Anak-Nya, Yesus Kristus:

Jika anda dengan tulus hati berdoa sambil mengakui dosa-
dosa anda, maka Tuhan bersedia memberikan pengampunan. 
Curahkanlah seluruh hati anda kepada-Nya dan terimalah 
pengampunan yang Tuhan mau karuniakan karena Tuhan 
Yesus telah menanggung dosa anda di kayu salib. Jika anda 
menerima tawaran kasih karunia Tuhan yang besar ini, maka 
jalan ke surga terbuka untuk anda, tempat di mana anda 
selalu akan tinggal bersama Tuhan di Rumah Bapa (Yohanes 
14). Mulai dari saat ini maka hidup anda akan mempunyai 
Tujuan baru dan kekal. 

Tuhan rindu untuk menyelamatkan anda. Itu sebabnya Tuhan 
berbicara kepada anda melalui ‘surat’ ini, Alkitab. Tuhan mau 
mengaruniakan anda damai sejahtera yang berkelimpahan. 
Tuhan benar-benar mengasihi anda dan merindukan 
kedatangan anda.

Silahkan baca Alkitab tanpa syarat, bacalah dengan hati yang 
terbuka. Berikan kepada Tuhan jawaban! Lalu ucapkanlah 
terimakasih dalam doa atas kasih karunia dari Tuhan Yesus 
yang anda telah terima melalui Firman Tuhan, dan bahwa 
Tuhan telah menyentuh dan membuka hati anda. Semua ini 
memberikan sukacita besar bagi Tuhan! 

“Demikian juga akan ada sukacita di 
surga karena satu orang berdosa yang 
bertobat”    Alkitab,  Lukas 15:7
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Anda akan benar-benar bersukacita bila anda dapat 
berdoa seperti ini:

“Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesa-
lahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: 
„Aku akan mengaku kepada TUHAN pelangga-
ran-pelanggaranku,“ dan Engkau mengampuni 
kesalahan karena dosaku” Alkitab, Mazmur 32:5

Setelah itu janji Tuhan yang kekal juga berlaku 
bagi anda:

“dan Aku memberikan hidup yang kekal 
kepada mereka dan mereka pasti tidak 
akan binasa sampai selama-lamanya 
dan seorangpun tidak akan merebut 
mereka dari tangan-Ku.”   Alkitab, Yohanes 10:28

“Dan ketahuilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa sampai kepada akhir 
zaman.” Alkitab,  Matius 28:20

Di alamat ini anda dapat memesan 
“Sepucuk surat untuk anda”  

dan buku-buku lainnya  
dalam berbagai bahasa:
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