
 

 
 

Pelajaran bulan Mei 2016 
 

Tema: BIBLE STUDY (BELAJAR FIRMAN TUHAN) 
 

 
Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Melalui Alkitab, 

kita dapat mengenal Allah dan kehendak-Nya. Alkitab juga adalah sumber makanan rohani orang 

percaya untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus (1 Petrus 2:2, Efesus 4:13-15, Matius 

4:4). Itulah sebabnya orang percaya perlu membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, serta 

menaatinya dalam hidup sehari-hari. 

Sebagai tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab memiliki 4 manfaat (2 Timotius 3:16-17): 

1. Mengajarkan kebenaran tentang Allah dan karya-Nya, tentang manusia, tentang dunia, dan 

kehidupan kita dalam dunia. 

2. Menyatakan kesalahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. 

3. Memperbaiki kelakuan yang salah 

4. Mendidik orang dalam kebenaran, sehingga mereka yang taat dimampukan untuk hidup sesuai 

dengan kebenaran. 

Keempat manfaat ini adalah untuk memperlengkapi tiap orang percaya melakukan perbuatan baik. 

 

Mempelajari Alkitab 

Alkitab terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Di satu sisi, 

Alkitab merupakan tulisan manusia karena menggunakan bahasa dan budaya para penulisnya, 

serta dipengaruhi latar belakang para penulisnya. Di sisi lain Alkitab merupakan tulisan Allah 

karena penulisnya menulis atas dorongan Roh Kudus (2 Petrus 1:20-21). Oleh karena itu, kita perlu 

memperhatikan hal-hal berikut ketika mempelajari Alkitab. 

 

1. Teks dan Konteks 

• Kita perlu mempelajari Alkitab sesuai dengan konteks sejarahnya. Hal ini penting karena 

Allah berbicara secara khusus dengan berita yang khusus kepada setiap orang pada 

zamannya. Itu sebabnya kita perlu mengetahui apa maksud Allah kepada pembaca semula, 

sebelum menarik prinsip kebenaran untuk diterapkan pada pembaca masa kini. Contohnya, 
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surat-surat Rasul Paulus ditulis untuk menanggapi kondisi atau permasalahan 

jemaat/individu yang menerima surat tersebut. Contoh lain, kitab nabi-nabi dalam Perjanjian 

Lama (seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, Hosea, dll) umumnya merupakan 

tanggapan Allah akan ketidaktaatan bangsa Israel. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, 

kita perlu tahu latar belakang sejarah bangsa Israel seperti yang terdapat dalam kitab 1-2 

Samuel, 1-2 Raja-raja, dan 1-2 Tawarikh. 

• Kita juga perlu mempelajari Alkitab sesuai gaya dan jenis penulisan teksnya. Contohnya, 

jika tulisan berbentuk puisi, baca dan pahami sebagai puisi; jika tulisan berupa 

perumpamaan, baca dan pahami sebagai perumpamaan, dst. Langkah ini menolong kita 

untuk mendapatkan pesan yang tepat, sesuai maksud penulis. 

• Sebagai satu kesatuan yang utuh, isi Alkitab tidak berdiri sendiri-sendiri. Artinya, setiap 

bagian yang dipelajari harus dimengerti dalam konteks keseluruhan Alkitab secara utuh. 

Pemahaman satu ayat tidak bisa dilepaskan dari perikop atau pasalnya. Pemahaman satu 

perikop atau pasal tidak bisa dilepaskan dari kitabnya, demikian seterusnya. 

 

2. Sikap Hati 

Karena Alkitab diilhamkan Roh Kudus (1 Petrus 1:21), maka kita perlu memiliki sikap hati 

yang benar ketika membacanya, yaitu: 

• Terbuka untuk diajar oleh kebenaran firman Allah. Hati yang terbuka seperti tanah yang 

baik dalam perumpamaan penabur. Tanah yang baik menggambarkan orang yang setelah 

mendengar firman, menyimpan dalam hati yang murni dan mengeluarkan buah dalam 

ketekunan (Lukas 8:15). 

• Rendah hati dalam mempelajari firman Allah. Karena “Ia membimbing orang-orang yang 

rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang 

rendah hati” (Mazmur 25:9). 

• Tunduk terhadap otoritas firman Allah dengan menaatinya. Hanya dengan taat melakukan 

firmanlah kita akan terus bertumbuh dan menjadi makin dewasa dalam iman dan berbuah 

(Yohanes 15:7-8). 
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Metode O-I-A 

Ada berbagai metode untuk mempelajari Alkitab, diantaranya adalah metode PA induktif 

yang terdiri dari 3 langkah. Metode ini merupakan cara praktis untuk mempelajari Alkitab. 

1. Observasi, adalah langkah untuk menemukan semua data dari teks yang dibaca. Untuk bagian 

Alkitab berbentuk narasi (kisah), kita dapat mengajukan pertanyaan seperti: 

• Siapa saja yang terlibat? 

• Dimana dan kapan kejadiannya? 

• Apa inti dari bagian yang dibaca? 

• Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi? 

• Apa kesimpulan atau hasil akhir dari peristiwa yang dicatat? 

2. Interpretasi, adalah langkah untuk menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung 

dalam bagian tersebut. Untuk sampai pada tafsiran yang benar kita bisa mengajukan 

pertanyaan, “apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya?” 

3. Aplikasi, adalah langkah untuk menentukan penerapan praktis dari apa yang telah dipelajari. 

Pada tahap ini kita bisa mengajukan pertanyaan: 

• Bagaimana menerapkan prinsip kebenaran tersebut dalam hidupku saat ini? 

• Langkah-langkah kongkrit apa yang akan saya ambil sebagai respon ketaatan? 

Kita harus sampai pada tahap ini agar tujuan mempelajari Alkitab tercapai, yaitu pertumbuhan 

iman, pembaruan akal budi, perubahan tingkah laku, dan pembentukan karakter. 

 

Saran-saran Praktis 

• Baca Alkitab secara rutin dan berkesinambungan pasal demi pasal dari Kejadian hingga 

Wahyu, atau pilih kitab-kitab tertentu. 

• Lakukan PA (pendalaman Alkitab) secara pribadi dengan teratur, misalnya sekali seminggu. 

• Biasakan diri menghafal ayat-ayat Alkitab. 

• Miliki Alkitab terjemahan lain dan tafsiran Alkitab (Alkitab edisi studi) yang dapat membantu 

kita dalam PA. Kita juga dapat menggunakan website Alkitab seperti www.sabda.org  

• Ikutilah pelatihan menggali Alkitab, Selasa tgl 24 Mei 2016 yang akan datang di GSY  

 

Pemahaman Alkitab: Mazmur 119:1-16 

Ceritakan kapan terakhir kali Anda menikmati membaca Alkitab! 

http://www.sabda.org/
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Mazmur 119 berbicara tentang firman Allah. Banyak yang dapat kita pelajari dari kerinduan dan 

kesenangan Pemazmur akan firman Tuhan, dan bagaimana Pemazmur hidup sesuai dengan 

kehendak Tuhan. 

 

1. Ayat 1-3. Siapa yang disebut sebagai orang yang berbahagia? 
 
 
 
2. Ayat 4. Untuk apa Tuhan menyampaikan titah-titah-Nya? 

 
 
 

3. Ayat 1-3, 6-7, 9. Apa arti “memegang” firman Tuhan? Apa hasilnya? 
 
 
 

4. Ayat 2, 4, 7, 10, 14, 16. Sebutkan sikap yang dimiliki oleh Pemazmur terhadap firman Tuhan 
dan jelaskan maksudnya! 

 
 
5. Ayat 1-4, 6-9, 11. Mengapa Pemazmur memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan? 
 
 
SHARING 
1. Dengan cara bagaimana saya dapat mengembangkan kegemaran membaca dan merenungkan 

firman Tuhan? 
 

2. Bagaimana firman Tuhan dapat menjaga kita dari dosa? (Mzm 119:11). 
 
 

3. Ceritakan pengalaman Anda saat mencoba menaati firman Tuhan, dan apa saja kesulitannya. 
 
 

4. Buatlah komitmen pribadi untuk membaca Alkitab dan melakukan pendalaman Alkitab secara 
teratur. 

 
 
Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, tahun 2010, Literatur Perkantas. Bab 4. Dengan perubahan seperlunya. 


