
PANDUAN BAGI PEMIMPIN

Dasar-Dasar Alkitab
Pengajar Pelajaran: Dr. Sid Buzzell
                                                                                                                                                                

Jika Anda belum melakukannya, adalah penting untuk Anda terlebih dahulu meninjau 
Paket bagi Pemimpin kami secara spesifik pada bagaimana cara untuk membuka, 
memfasilitasi, dan menutup sesi-sesi dalam kelompok Anda.

Panduan bagi Pemimpin ini akan menuntun Anda selangkah demi selangkah melalui pelajaran 
ini. Gunakan sebanyak mungkin materi yang disarankan yang menurut Anda bermanfaat. 
Beberapa bagian memiliki lebih dari satu pertanyaan atau gagasan untuk diskusi sehingga Anda 
dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kelompok Anda. Jangan ragu untuk menambahkan 
gagasan-gagasan lain juga. Anda juga dapat memilih untuk memperpanjang pelajaran khusus ini 
ke dalam dua sesi atau lebih.

Panduan bagi Pemimpin berisi informasi yang tidak tercakup dalam Panduan Mendengarkan 
sehingga sesi kelompok memberikan nilai tambah bagi mereka yang telah menyelesaikan 
Panduan Mendengarkan

Langkah demi Langkah Pembelajaran                 
 

Saat Anda mempersiapkan sesi, Anda akan menemukan informasi yang Anda butuhkan untuk 
memimpin pertanyaan-pertanyaan diskusi dalam Panduan bagi Pemimpin ini.

SF105 Panduan bagi Pemimpin| © 2020 Our Daily Bread University. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



SF105 
Dasar-Dasar Alkitab

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 01  |  1

PElAJArAN 01 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri garis 
besar dari Pelajaran 1 berikut. “Dalam Pelajaran 1, kita akan mendiskusikan sebuah pengantar 
kepada Perjanjian Lama dan menyoroti relevansi dan kekayaan-kekayaan spiritualnya.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Mengingat elemen-elemen kunci dari kisah yang diceritakan dalam Perjanjian Lama.
2. Memahami alasan-alasan mengapa Perjanjian Lama disebut sebagai sebuah “rumah harta 

karun yang berlimpah.”
3. Melihat bagaimana kitab-kitab Perjanjian Lama sesuai ke dalam kategori sejarah, puisi, 

dan nubuat.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini. 

Pengantar kepada Perjanjian Lama
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Pengantar
Sebelum masuk ke dalam pembelajaran Kejadian, tanyakan kepada anggota kelompok bagaimana 
bergaul dengan Alkitab selama ini. 

• Anda dapat meminta setiap orang untuk memberikan sebuah pernyataan singkat 
mengenai apa yang mereka pikirkan tentang Alkitab dan apakah itu penting bagi mereka. 

• Atau Anda bisa hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok untuk 
didiskusikan. 

Diskusi

Menguak Perjanjian Lama

Buka bagian pelajaran dari pertemuan kelompok Anda dengan diskusi singkat tentang bagaimana 
kisah Perjanjian Lama dimulai. Baca Kejadian 1:1–2 dan bayangkan bersama seperti apakah 
itu—tidak ada orang, binatang atau tumbuhan, tidak ada cahaya atau bintang atau planet. Istilah 
“tidak berbentuk” dan “kosong” berarti bahwa tidak ada kehidupan dan tidak ada tempat untuk 
kehidupan eksis—hanya kegelapan dan air.

Penulis menggunakan sebuah bentuk tulisan puitis untuk menggambarkan sebuah tempat yang 
hampir tidak dapat digambarkan. Pesan utama Musa kepada Israel dalam Kejadian 1 dan 2 adalah 
bahwa, bertentangan dengan keyakinan-keyakinan dari semua bangsa di sekeliling Israel, ada 
Satu Allah dan Dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan rencana-Nya. Allah Israel adalah 
penguasa tertinggi alam semesta dan setiap individu Dia ciptakan untuk hidup di dalamnya. 
Kejadian 1 dan 2 memperkenalkan tema Alkitab ini.

Komentar terhadap Kejadian 1–11. Ada sejumlah pandangan di antara para sarjana yang percaya 
akan Alkitab tentang bagaimana kita membaca Kejadian 1 dan 2, dan pandangan-pandangan itu 
berada di luar lingkup pelajaran pengantar seperti Dasar-Dasar Alkitab ini. Sebagian besar ahli 
Perjanjian Lama yang percaya bahwa Alkitab adalah Firman kudus yang diilhamkan oleh Allah 
setuju untuk tidak setuju dengan para sarjana Alkitab yang berpikiran lain dalam menafsirkan 
pasal-pasal ini secara berbeda dari yang mereka lakukan. Meskipun ada diskusi dan interaksi 
yang bersahabat di antara para sarjana ini ketika mereka mencari pemahaman bersama, tetapi 
tetap saja ada sedikit ketidaksenangan di antara mereka. Kejadian 1 dan 2 berfokus kepada 
pertanyaan “Siapa” dan “mengapa” dari penciptaan dan tidak kepada “kapan” dan “bagaimana” 
dari penciptaan. Jangan terjebak dalam sebuah perdebatan tentang bagaimana atau kapan Tuhan 
menciptakan alam semesta.
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Kejadian adalah fondasi dari Perjanjian Lama. Jelaskan secara singkat tujuan dan strukturnya:
• Kejadian 1–2: Musa ingin para pembacanya mengetahui bahwa Allah Israel menciptakan segalanya 

dan sebagai Allah yang baik dan penuh kasih, Dia menciptakan manusia untuk suatu sebuah relasi 
dengan diri-Nya sendiri.

• Kejadian 3–4: Pasal-pasal ini mendeskripsikan di mana keterpisahan antara Allah dan manusia yang 
Dia ciptakan dimulai dan seberapa seriusnya hal tersebut.

• Kejadian 5–11: Pasal-pasal ini menceritakan kisah permulaan Allah yang kedua dengan Nuh dan 
kisah menara Babel yang menunjukkan pemberontakan manusia yang terus-menerus terhadap Allah.

• Pasal 12–50: Pasal-pasal ini menceritakan kisah yang paling menarik bagi para pembaca awal Musa 
karena menceritakan kisah para bapak bangsa mereka. Abraham, Ishak, dan Yakub dan kedua belas 
putranya adalah bapak-bapak Israel, atau para patriark. Orang-orang Yahudi di sepanjang seluruh 
sejarah Perjanjian Lama membaca Kejadian 12–50 sebagai kisah asal usul dari kebangsaan mereka. 

Bukalah sebuah diskusi singkat dengan menanyakan apakah anggota kelompok telah memahami 
Kejadian seperti yang telah dipaparkan atau apakah mereka memiliki kesan-kesan lain dari tujuan 
kitab tersebut.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah mereka dapat membayangkan bagaimana para pembaca atau pendengar pertama 

Musa (ketika sebagian besar materi dari Kejadian dikomunikasikan secara lisan kepada Israel 
sebelum itu ditulis) akan menanggapi kisah-kisah ini.

• Ingatkan orang-orang bahwa konteks ketika Musa menyampaikan kisah-kisah ini dideskripsikan 
dalam Keluaran.

Tekankan fakta bahwa Allah adalah tokoh utama dalam Perjanjian Lama.
• Perjanjian Lama dipenuhi dengan kisah-kisah tentang orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang 

mengagumkan, tetapi semua kisah ini dihubungkan bersama oleh kehadiran tangan Allah yang 
membimbing.

• Tanyakan kepada kelompok Anda bagaimana dengan membaca Perjanjian Lama sebagai kisah Allah 
akan (atau apakah) memengaruhi cara seseorang dalam membacanya.

Bacalah serangkaian daftar alasan yang diberikan dalam pelajaran ini mengenai pentingnya 
Alkitab dan biarkan kelompok membahas mengapa hal-hal itu signifikan:

• Memberitahukan kepada kita tentang Allah.

• Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kehidupan dimulai.

• Memberitahukan bagaimana kejahatan masuk ke dalam dunia kita.

• Menubuatkan akan Penebus-Mesias.

• Menginspirasi kita untuk hidup kudus.

Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan sebuah “nilai” personal yang dapat mereka 
kaitkan dengan Perjanjian Lama?

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Sudahkah Anda mendapat manfaat dari bagian mana saja dalam Perjanjian Lama? 
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• Jika ya, nyatakanlah bagaimana hal itu memengaruhi Anda dalam satu atau dua kalimat. 

• Ambillah beberapa menit dan sebagai satu kelompok, berterimakasihlah kepada Allah atas manfaat-
manfaat yang kita dapat dalam Perjanjian Lama. 

Mintalah anggota kelompok untuk mendeskripsikan pengalaman mereka dengan Perjanjian 
Lama. (Tidak pernah membacanya? Membaca bagian-bagiannya? Mendengar khotbah-khotbah 
tentangnya? dll.). 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 7)

Tanyakan bagian mana, jika ada, dari Perjanjian Lama yang paling familier atau adakah yang 
memiliki sebuah bagian favorit.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 8)

Tanyakan bagian mana yang paling tidak familier, atau paling susah untuk dibaca.

Kekayaan kitab Perjanjian Lama

Jika Anda (pemimpin) telah membaca banyak Perjanjian Lama, bagilah nilai yang Anda temukan 
dengan membacanya. Jika Anda belum banyak membaca Perjanjian Lama, jelaskan bahwa banyak 
orang lain telah menyatakan harta karun kekayaan yang mereka temukan dalam Perjanjian Lama.

• Mintalah anggota kelompok untuk membagikan pertolongan atau pelajaran hidup berharga apa yang 
telah mereka temukan dari membaca Perjanjian Lama. 

Bagian pelajaran ini akan mendeskripsikan empat “kekayaan” dari Perjanjian Lama. Bacalah tiap-
tiap bagian ini sebagai persiapan untuk pembahasan terhadap bagian-bagian tersebut. 

Perjanjian Lama memberikan fondasi bagi keseluruhan Alkitab.

Tanyakan apakah ada yang dapat menjelaskan hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian 
Baru.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

• Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama adalah sebuah kisah yang dimulai di tengah dan Perjanjian 
Lama tanpa Perjanjian Baru adalah kisah yang berhenti di tengah. Kedua perjanjian itu dimaksudkan 
untuk melengkapi satu sama lain. 

• Terangkan dengan fakta bahwa Yesus, murid-murid-Nya, Paulus, Barnabas, dan orang-orang Kristen 
terawal awal semuanya adalah orang Yahudi dan hidup di bawah hukum-hukum dan kebiasaan-
kebiasaan Perjanjian Lama.

Perjanjian Lama memberitahukan kepada kita tentang Yesus Kristus.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tunjukkan lima hal berbeda dari paragraf ini dalam pelajaran yang mengatakan Perjanjian Lama 

memberitahukan kepada kita tentang Yesus.

• Tanyakan kepada kelompok apakah ada yang secara khusus signifikan bagi mereka.  
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• Jelaskan dengan fakta bahwa pengorbanan-pengorbanan orang Yahudi yang diuraikan dalam 
Imamat memperkenalkan kita pada kematian Yesus sebagai pengorbanan untuk kita. Banyak nubuat 
Perjanjian Lama tentang Yesus membenarkan keabsahan klaim Yesus sebagai Mesias Israel, Anak 
Allah. 

• Tanyakan apakah orang lain dalam kelompok dapat membagikan cara-cara mereka mengetahui 
bahwa Perjanjian Lama menghadirkan Yesus.

Perjanjian Lama memberikan fondasi bagi iman dalam Kristus.
• Tanyakan “kisah-kisah iman” apa yang orang-orang ketahui dari Perjanjian Lama—kisah-kisah di 

mana orang-orang memercayai Allah dan Dia datang kepada mereka (pemeliharaan Nuh dalam 
bahtera, Abraham dan Ishak, Yusuf, Musa dan Laut Merah, Yosua dan Yerikho, Daud dan Goliat, dll.).
◊ Kisah-kisah Perjanjian Lama ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memegang perkataan-Nya 

dan memperkokoh kepercayaan kita kepada klaim Yesus bahwa Ia dapat menyelamatkan kita dari 
dosa.

• Tanyakan apakah anggota kelompok memikirkan Perjanjian Lama dengan cara ini. Apakah mereka 
hanya membaca kisah-kiash dan nubuat-nubuat atau apakah mereka melihat Allah sedang bekerja 
untuk meneguhkan iman mereka dengan menceritakan kepada kita pengalaman-pengalaman historis 
akan kesetiaan-Nya. Diskusika bagaimana orang “melihat” dan “mengalami” tujuan dari Perjanjian 
Lama. 

Mengenal Perjanjian Lama menolong kita untuk mengenal Allah.

Diskusikan tiga jenis pengetahuan yang kita dapatkan tentang Allah dalam Perjanjian Lama:
• Pengetahuan faktual—Tanyakan kepada kelompok fakta-fakta apa yang kita temukan mengenai Allah 

dalam Perjanjian Lama.
◊ Kuasa, hikmat, kasih, keadilan, kesetiaan, kekudusan, keindahan, kreativitas Allah.

• Pengetahuan personal—Allah menyatakan diri sebagai Dia yang berelasi dengan umat-Nya.
◊ Abraham disebut sebagai sahabat Allah; Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan 

muka; Allah menyelamatkan Daniel dari singa-singa; dalam Mazmur 23, Allah adalah Gembala 
Daud; Allah memberi makan bangsa Israel di padang gurun.

• Pengetahuan praktis—Perjanjian Lama mengajarkan kita bagaimana untuk menghidupi hidup yang 
lebih baik.
◊ Pengetahuan praktis—Perjanjian Lama mengajarkan kita bagaimana untuk menghidupi hidup 

yang lebih baik.

Mengenal Allah melalui Perjanjian Lama

Dari semua orang dan peristiwa yang ditemukan dalam Perjanjian Lama, tanyakan kepada setiap 
anggota kelompok apakah mereka memiliki seorang tokoh favorit?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 16)
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Dari ratusan kisah Perjanjian Lama, mintalah setiap anggota kelompok untuk menyebutkan 
sebuah kisah favorit dan berikan penjelasan singkat mengapa mereka memilihnya. Berikan 
beberapa menit bagi mereka untuk mempertimbangkan jawaban mereka.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 17)

Setelah semua telah memberikan respons, mintalah kelompok untuk memikirkan peran Allah 
dalam kisah mereka sendiri. Beri mereka beberapa menit untuk mempersiapkan dan berkeliling 
kelompok lagi untuk membahas bagaimana Allah masuk ke dalam kisah mereka.

Jika anggota grup Anda melengkapi Panduan dalam Mendengarkan, mereka akan memiliki 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan Anda dapat menggunakan pola tanya-jawab untuk 
bagian sesi grup ini. Jika tidak, Anda dapat melihat bagian pelajaran ini bersama-sama, atau Anda 
dapat menyajikannya sebagai sebuah ceramah singkat.

Selama berapa lama Perjanjian Lama ditulis? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• 1000—Musa pada 1400 SM hingga Nehemia pada 400 SM

Berapa banyak tahun yang diketahui sejarah dicakup oleh Perjanjian Lama?
• 1700—Dari Abraham pada 2100 SM sampai Nehemia pada 400 SM

Berapa banyak pengarang yang menulis Perjanjian Lama?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 19)

• 30 pengarang

Berapa banyak kitab dalam Perjanjian Lama? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 20)

• 39 kitab

Apa saja tiga jenis literatur yang ditemukan dalam Perjanjian Lama? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 21)

• Sejarah naratif, Puisi, Nubuat

Satu tujuan dari pembelajaran Dasar-Dasar Alkitab ini adalah untuk membuka pintu kepada 
Perjanjian Lama.

Apa saja empat tahapan utama dari sejarah Perjanjian Lama? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 22)

• Permulaan atau Para Patriakh: 700 tahun dari Abraham hingga Keluaran

• Keluaran hingga Pendudukan: 400 tahun dari Musa hingga Hakim-Hakim

• Era Kerajaan: 460 tahun dari Saul hingga pembuangan Israel di Babilonia (1050 SM–586 SM) 
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• Pembuangan dan Pembangunan Kembali: sekitar 200 tahun dari penghancuran Yerusalem hingga 
akhir era Perjanjian Lama.
◊ Diskukan bagaimana anggota kelompok melihat Allah bekerja dalam tiap era dari Perjanjian 

Lama untuk menggenapi kehendak-Nya.
◊ Diskusikan bagaimana peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama bersangkutan dengan kita.
◊ Ingatkan kelompok bahwa “semua Kitab Suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat” (2 Timotius 

3:16–17). Perjanjian Lama lebih dari sekadar cerita-cerita, mazmur-mazmur, dan khotbah-
khotbah kenabian. 

Tanyakan kepada kelompok beberapa pelajaran “bermanfaat” apakah yang kita lihat dalam 
Perjanjian Lama. 

• Allah kita lebih besar dari kekuatan apa pun yang ada di dunia ini.

• Allah kita dengan setia memegang perkataan-Nya.

• Allah kita peduli dengan bagaimana dosa menghancurkan orang-orang yang Dia kasihi dan 
menawarkan untuk menyelamatkan kita dari kecenderungan-kecenderungan dosa kita.

• Allah kita memenuhi kebutuhan terdalam kita dan memuaskan rasa lapar terdalam kita.

Tutup dengan sebuah diskusi tentang beberapa pandangan yang menguatkan atau menghibur 
atau menginspirasi tentang Allah yang anggota kelompok temukan dalam Perjanjian Lama. 

Penerapan

Berdoalah agar Allah menunjukkan kepada Anda seperti apakah Dia sewaktu Anda menempuh 
pembelajaran terhadap Dasar-Dasar Alkitab ini. Kemudian mintalah pada-Nya untuk 
menunjukkan dua atau tiga hal paling penting yang ingin Dia nyatakan kepada Anda tentang 
Anda sewaktu Anda mengambil pembelajaran ini.

Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut.

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 



Dasar-Dasar AlkitabPelajaran 01 dari 07

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 01  |  8

bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.



SF105 
Dasar-Dasar Alkitab

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 02  |  1

PElAJArAN 02 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca garis besar Pelajaran 2, kita akan mendiskusikan 
sebuah garis besar dari Kejadian hingga Bilangan dan menelusuri pendudukan Israel di Tanah 
Perjanjian.” 

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Kenalilah tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa penting dalam Kejadian.
2. Menjelaskan bagaimana umat pilihan Allah memasuki dan menduduki Tanah Perjanjian.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Perjanjian Lama: Permulaan hingga Pendudukan
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Diskusi

Tinjauan

Mulailah dengan sebuah tinjauan terhadap sesi kelompok terakhir.

Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan empat era dari sejarah Perjanjian Lama:
• Permulaaan: Dari penciptaan hingga persiapan memasuki Kanaan (Kejadian hingga Ulangan)

• Pendudukan: Penaklukan dan pembagian tanah dalam Yosua dan diam di tanah Perjanjian dalam 
Hakim-Hakim

• Kerajaan: Dari Saul hingga Pembuangan Babilonia—1050 SM hingga 586 SM atau sekitar 500 tahun 
(1 & 2 Samuel dan 1 & 2 Raja-Raja)

• Pembuangan dan Pembangunan Kembali: Dari Penghancuran Yerusalem hingga Tembok 
Nehemia—586 SM hingga 400 SM atau sekitar 200 tahun (Ezra dan Nehemia)
◊ Sebuah catatan penting: Banyak penanggalan dalam Perjanjian Lama yang kurang jelas dan kita 

sering membulatkan periode-peridoe waktu yang ada ke abad terdekat. Jangan terhalang dengan 
penanggalan yang pasti kecuali teks Alkitab memberikan sebuah penanggalan.

Mintalah setiap orang untuk menuliskan (secara literal atau secara spiritual) satu pelajaran 
rohani yang mereka ambil dari sesi terakhir.

Permulaan (?–1440 SM)

Tanyakan apa yang menjadi dua “permulaan” utama dalam Kejadian
• Pasal 1-11: Permulaan dari segala sesuatu

• Pasal 12-50: Permulaan Israel
 » Untuk siapa sebenarnya catatan Kejadian ini ditulis? (Israel) 
 »  Oleh sebab itu, manakah dari permulaan-permulaan ini yang paling relevan bagi para 

pembaca ini? Mengapa?

Tanyakan berapa banyak pasal dalam Kejadian yang memberitahukan kepada kita mengenai 
penciptaan.

• Kejadian 1 berfokus pada penciptaan seluruh alam semesta.

• Kejadian 2 berfokus pada penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah.

• Kisah penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 menyoroti dan menekankan penciptaan manusia karena 
hubungan antara Allah dan umat-Nya adalah fokus dari kisah Alkitab.
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 Sebuah Ringkasan dari Hari-Hari Penciptaan

Hari pertama: Terang (1:3-5) Hari keempat: Matahari, Bulan, 
Bintang-Bintang (1:14-19)

Hari kedua: Cakrawala dan Laut (1:6-8) Hari kelima: Ciptaan-ciptaan 
di Langit dan Laut (1:20-23)

Hari ketiga: Tanah yang Subur (1:9-13) Hari keenam: Ciptaan-ciptaan 
di Tanah yang Subur (1:24-31)

Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat (2:1-3)

Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 1:26-28.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apa yang menjadi penekanan pada ayat 26 (Gambar dan rupa Allah dan tanggung jawab 

manusia).

• Tanyakan apa yang menjadi penekanan pada ayat 27 (laki-laki dan perempuan keduanya termasuk 
gambar dan rupa Allah).

• Tanyakan apa yang menjadi penekanan pada ayat 28 (kovenan Allah dengan Adam dan Hawa).

Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 2:7-2:15-25.
•  Bagian-bagian ini memperkenalkan plot utama dari keseluruhan Alkitab. Fokusnya adalah pada 

ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa-Nya sendiri—supaya Dia dapat 
memiliki sebuah hubungan yang intim dengan mereka dan mereka dengan-Nya. Hal ini adalah 
penekanan yang mendasar bagi keseluruhan Perjanjian Lama dan Baru. 

Mintalah seseorang untuk membacakan Kejadian 3:1-7— kisah tentang Kejatuhan. Adam dan 
Hawa memilih untuk tidak menaati Allah dan memasukkan dosa ke dalam umat manusia. Hal ini 
dikenal secara teologis sebagai Kejatuhan manusia.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
•  Tanyakan apakah ada yang dapat meringkaskan kejadian 3:1-7 dengan kata-kata mereka sendiri 

seolah-olah mereka sedang menjelaskan bagian tersebut kepada sekelompok siswa sekolah 
menengah. 

Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 3:8 dan menjelaskan mengapa kita dapat menyebut 
ini sebagai akibat yang paling tragis dari Kejatuhan.

• Adam dan Hawa, yang memiliki hak istimewa untuk sebuah hubungan intim dengan Allah, terasing 
dari-Nya dan bersembunyi dalam ketakutan. Itu adalah kondisi manusia sejak saat itu.
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Kejadian 4-11 menghadirkan akibat-akibat yang menghancurkan dari dosa.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bab 4 menggambarkan akibat dosa dalam keluarga Adam dan Hawa sendiri.

• Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 4:6-7 dan menjelaskan dua pilihan yang ditawarkan 
Allah kepada Kain.
◊ Hiduplah dengan saleh dan bertindaklah dengan bijak atau kita akan jatuh di bawah kekuatan 

destruktif dosa.
◊ Pilihan manakah yang diambil umat manusia sebagaimana yang ditunjukkan dalam pasal 4-11?

• Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 6:5-8 dan meringkaskan apa yang dikatakan bagian 
tersebut mengenai keadaan pada masa Nuh.
◊ Bagaimana deskripsi itu seperti dan tidak seperti umat manusia pada hari ini?

•  Mintalah seseorang untuk meringkas pesan Musa kepada para pembacanya dalam Kejadian 3-11.
◊ Manusia hidup dalam pemberontakan yang terus-menerus terhadap Allah.

•  Tanyakan bagaimana pesan tersebut berkaitan dengan pemilihan Allah atas Abraham dalam 
Kejadian 12.
◊ Sebelas pasal pertama dari Kejadian mempersiapkan pembaca untuk “permulaan” Allah 

berikutnya dengan memilih Abraham dan keturunannya sebagai umat-Nya. Misi mereka adalah 
untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana kehidupan yang dihidupi dalam nasihat-
nasihat dan kebijaksanaan Allah.
 » Yesus mengingatkan kita dalam Matius 5 bahwa Israel adalah garam dunia, terang dunia. 

Ingatlah bahwa khotbah ini diberitakan kepada orang Yahudi.

 Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 12:1-3. Apa enam janji penting yang Allah buat 
kepada Abraham?

• Bangsa yang besar, diberkati, namanya akan masyhur, ia akan menjadi berkat, Allah akan 
memberkati mereka yang memberkati Abram dan mengutuk mereka yang mengutuknya, semua orang 
akan diberkati melaluinya.

 Mintalah seseorang untuk membaca Kejadian 17:1-8 di mana Allah memperluas perjanjian 
awalnya dengan Abraham. Apakah yang ditambahkan dalam pasal 17?

• Mengubah nama Abram menjadi Abraham, bapak dari banyak bangsa, raja-raja akan datang 
darinya, kovenan akan diwariskan kepada keturunan-keturanannya selamanya, Allah akan 
memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya selamanya.

Bahaslah bagaimana kovenan ini membentuk sejarah Israel di sepanjang Perjanjian Lama dan 
bahkan hari ini.

• Di sepanjang Perjanjian Lama—Ketika Yosua menyerbu Kanaan, dia merebut kembali Tanah 
Perjanjian milik Israel sendiri. Ketika orang Asyur dan Babilonia menawan Israel dan Yehuda, 
keturunan-keturunan Abraham disingkirkan dari tanah mereka. 

• Hari ini—negara Israel dan Arab keduanya mengklaim sebagai pewaris perjanjian ini. Ismael adalah 
anak sulung Abraham dan menurut pranata yang adaa adalah ahli waris yang sah. Akan teetapi, 
Allah secara khusus menyatakan bahwa Ishak, yang lahir kedua, adalah ahli waris dari pilihan-Nya 
(Kejadian 17: 20-21).
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 Kejadian melanjutkan kisah Abraham selama empat generasi.
• Abraham (Kejadian 12–25), Ishak (21–35), Yakub (25–49), dua belas putra Yakub (29–50) dan dua 

putra Yusuf (48–50).

• Dua belas putra Yakub adalah para “ayah” atau “patriakh/leluhur” dari dua belas suku Israel. 
Kejadian 12-50 menceritakan kisah para bapa leluhur Israel dan perjanjian Allah yang dibuat dengan 
mereka. 

• Karena saudara-saudara Yusuf menjualnya sebagai seorang budak, dia dibawa ke Mesir dan Yakub 
serta saudara-saudara Yusuf akhirnya mengikutinya di sana. Keluarga itu tinggal di Mesir ketika 
Kejadian berakhir.

Mintalah seseorang untuk membaca Keluaran 1:6-7 dan menggambarkan apa yang terjadi di 
Mesir.

Bacalah Keluaran 1:8-12 dan gambarkan apakah yang terjadi selanjutnya.

Diskusikankah sisa kisah yang ada dalam sebuah garis besar umum:
• Israel berseru kepada Allah dan Allah memanggil Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir 

(Keluaran 3-6).

• Sepuluh tulah di Mesir (7-12), termasuk Paskah (11-12), mempersiapkan Israel untuk memercayai 
Allah dan percaya bahwa Dia benar-benar berkuasa untuk membebaskan mereka dari kekuatan 
militer Mesir.

• Keluarnya Israel (12:33-40)—Allah memimpin Israel dari Mesir ke Laut Merah.

• Baca Keluaran 12:40-42—Israel telah berada di Mesir selama 430 tahun.

• Allah membelah Laut Merah untuk Israel—lihat Keluaran 14:13-31 (lih. ay. 30-31).

Keluaran 16-18 mencatat kisah Musa memimpin orang Israel menuju Sinai.

Keluaran 19-40 dan Bilangan 1-10 menceritakan tentang kisah menetapnya Israel satu tahun 
di Gunung Sinai di mana Allah memberikan Israel hukum-hukum-Nya yang akan mengatur 
kehidupan mereka di sepanjang Perjanjian Lama dan kitab-kitab Injil. Yesus dan para rasul hidup 
di bawah hukum-hukum Musa ini. Kitab-kitab Injil sesuai dengan budaya Perjanjian Lama.

Bilangan 11-36 mencatat penolakan Israel untuk memercayai Allah yang akan memberikan 
mereka tanah perjanjian dan hasil selama empat puluh tahun pengembaraan di padang belantara.

Periode “Permulaan” berakhir di Ulangan 33 dengan kematian Musa.

Setelah meninjau ringkasan ini, tanyakanlah kepada kelompok apa yang dikatakan ringkasan di 
atas kepada mereka:

• Mengenai Allah.

• Mengenai Israel.

• Mengenai diri mereka sendiri.
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Tanyakan apakah ada yang mengetahui apa yang disebut kelima buku Perjanjian Lama yang 
pertama? (Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18) 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Kejadian hingga Ulangan disebut sebagai Pentateukh, yang secara harfiah berarti “lima kitab” dan 
juga disebut Taurat, Hukum Musa, dan Kitab Hukum.

Jika kelompok Anda sedang menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, tanyakan “kebenaran-
kebenaran signifikan” apa yang mereka pilih dari kisah Nabi Nuh dan jelaskan apa yang membuat 
kebenaran-kebenaran tersebut penting.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka 
untuk merenungkan kelima kitab pertama dari Alkitab dan sebutkan satu kebenaran penting yang 
mereka pelajari tentang Allah dari era “Permulaan.”

Berilah mereka beberapa menit untuk merefleksikan dan membangun sebuah “Kebenaran tentang 
Allah.” 

Jika kelompok Anda sedang menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, tanyakan manakah 
cara dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam Pentateukh dan Ayub yang tercantum 
dalam pelajaran ini yang paling “seperti” dan/atau “tidak seperti” mereka dan jelaskan mengapa 
mereka memilihnya.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka 
untuk merefleksikan kelima kitab pertama dari Alkitab dan

Menyebutkan satu kebenaran penting yang dapat mereka terapkan pada kehidupan mereka sendiri dari era 
“Permulaan.”

• ATAU menyebutkan seorang tokoh atau peristiwa mereka dapati secara khusus menarik dan 
membangun sebuah pelajaran hidup dari tokoh atau peristiwa tersebut untuk dibagikan kepada 
kelompok. 

Pendudukan (1440–1050 SM) 

Perkenalkan era “Pendudukan” dengan menyatakan bahwa era ini melibatkan tiga pergerakan 
dalam sejarah Israel:

• Israel menyerang dan menghuni tanah yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya 
(Yosua 1-12).

• Israel membagi tanah di antara dua belas suku dan hidup berdasarkan Hukum Allah (Yosua 13-24).

• Israel memberontak melawan Allah dan menderita akibat ketidaktaatan mereka (Hakim-Hakim 
1-21).

Tunjukkan bahwa era “Pendudukan” adalah kisah yang sama sekali kontras antara ketaatan dan 
berkat dalam Yosua dan ketidaktaatan dan tragedi dalam Hakim-Hakim. 



Dasar-Dasar AlkitabPelajaran 02 dari 07

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 02  |  7

Mintalah seseorang untuk membaca Yosua 1:1-9 (pengangkatan Yosua) dan kemudian bahaslah 
itu menjadi dua bagian dengan kelompok.

• Komitmen Allah kepada Yosua (pasal 1-5)

• Komitmen Yosua kepada Allah (pasal 6-9)

Bacalah Hakim-Hakim 2:6-11 dan bahaslah kontras antara kisah-kisah dalam Yosua dan kisah-
kisah dalam Hakim-Hakim.

Bacalah Hakim-Hakim 21:25, yang merupakan sebuah pernyataan ringkas dari catatan Hakim-
Hakim, dan diskusikan dua fakta yang dinyatakan olehnya.

• “Tidak ada raja di Israel” = mereka telah menolak Allah sebagai Raja mereka dan itu sebabnya 
mengapa tidak ada raja.

• “Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri” = Israel hidup dengan 
anarki dan menjadi sama jahatnya seperti bangsa-bangsa sekitar.

Kitab Hakim-Hakim mempersipakan periode berikutnya dari sejarah Israel—era “Kerajaan.” Tidak 
ada raja di Israel, dan Israel sangat membutuhkan seorang raja.

Peristiwa-peristiwa utama dari era “Pendudukan” meliputi:
• Tembok Yerikho, penyerangan dan pembagian Kanaan, kematian Yosua

• Hakim-Hakim Israel (Otniel, Debora, Gideon, Samson, dll.) membebaskan mereka dari para penindas

• Samuel adalah hakim terakhir Israel dan mengurapi dua raja pertama Israel, Saul dan Daud.

Kisah Rut adalah sebuah kontras yang amat sangat dari sejarah dari para hakim-hakim yang 
menyedihkan. Penulis Rut membuka kitab dengan, “Sekarang terjadi bahwa selama waktu ketika 
Hakim memerintah” (Rut 1:1). Setidaknya satu keluarga (Naomi) dan satu desa (Betlehem) 
di Israel mengikuti cara hidup Allah di masa ketika bangsa secara keseluruhan memberontak 
melawan Allah.

Orang Filistin mengusik Israel hingga Raja Daud, cucu laki-laki Naomi yang hebat, akhirnya 
mengalahkan mereka dan memberikan Israel kebebasan dari penindasan. Kisah Rut 
memperkenalkan para leluhur Raja Daud (Rut 4:16-22) dan Hakim-Hakim mengetengahkan akan 
kebutuhan Israel yang pesimistis akan seorang raja yang benar yang akan memimpin Israel untuk 
mengikuti hukum-hukum Allah.

Jika kelompok Anda sedang menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, tanyakan “kebenaran-
kebenaran” manakah yang mereka lihat tentang Allah dalam penyeberangan Sungai Yordan 
(Yosua 3-4) yang paling signifikan dan bermanfaat dan mintalah anggota kelompok untuk 
membagikan penyelidikan mereka beserta aplikasinya.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka 
untuk merefleksikan kisah-kisah dari Yosua dan Hakim-Hakim dan 

• Menyebutkan satu kebenaran penting tentang Allah yang mereka dapat temui dari era Pendudukan.
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Jika kelompok Anda sedang menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, tanyakan salah satu 
tokoh yang mereka lihat dalam era “Pendudukan” yang paling “seperti” dan/atau “tidak seperti” 
mereka dan jelaskan mengapa mereka memilihnya.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka 
untuk merefleksikan kisah-kisah dari Yosua dan Hakim-Hakim dan 

• Sebutkan satu kebenaran penting yang dapat mereka terapkan pada kehidupan mereka sendiri dari 
era “Pendudukan.”

• ATAU menyebutkan seorang tokoh atau peristiwa mereka dapati secara khusus menarik dan 
membangun sebuah pelajaran hidup dari tokoh atau peristiwa tersebut untuk dibagikan kepada 
kelompok.

Penerapan

Ketika kita membaca mengenai Abraham, Musa, Yosua, dan Israel, jelaslah bahwa Allah aktif 
dalam kehidupan mereka. Dapatkah Anda menceritakan satu peristiwa di mana Anda percaya 
Tuhan aktif dalam hidup Anda? Jika ya, rangkumkan ke dalam satu paragraf. Jika tidak, mengapa, 
ketika banyak orang dapat menceritakan kisah-kisah intervensi Tuhan, apakah Anda pikir Anda 
belum mengalami-Nya?

Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 
bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.
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Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJArAN 03 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri “Garis 
Besar” dari Pelajaran 3 berikut. “Dalam Pelajaran 3, kita akan menelusuri sejarah awal dari raja-
raja Israel dan mempelajari pembuangan Israel dan Yehuda.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Menelusuri sejarah Raja-Raja dari Saul hingga Yerobeam dan Rehabeam.
2. Memahami peristiwa-peristiwa kunci kembalinya Yehuda dari pembuangan.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Perjanjian Lama: Raja-Raja hingga Pembuangan
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Diskusi

Kerajaan hingga Pembuangan

Catatan untuk Pemimpin Kelompok

Untuk membantu Anda menjelajah di sepanjang era “Kerajaan,” kami telah memberikan sebuah 
pandangan yang menyeluruh dari periode sejarah tersebut. Biasakanlah diri Anda dengan 
pandangan yang menyeluruh tersebut sebelum mengajarkan pelajaran sehingga Anda dapat 
membantu anggota kelompok menempatkan hal-hal spesifik ke tempat yang tepat dalam 
keseluruhan cerita.

Kitab-kitab yang termasuk: 
• 1 & 2 Samuel dan 1 & 2 Raja-Raja—meninjau narasi historis dari era “Kerajaan.”

• Nabi-nabi dari Yesaya hingga Zefanya melayani selama era “Kerajaan.”

• Sebagian besar mazmur, amsal-amsal Salomo, Pengkhotbah, dan Kidung Agung berasal dari era ini.

Periode waktu (1050-586 SM) 
• Israel bersatu di bawah Saul, Daud, dan Salom dari 1050-930 SM.

• Kerajaan terpecah dan menjadi kerajaan Israel dan Yehuda setelah Salomo meninggal pada 930 SM.

• Era “Kerajaan” berakhir pada 586 SM saat Babilonia menaklukkan Yehuda.

• Asyur menaklukkan Israel pada 722 SM. 

Tokoh-Tokoh Utama
• Samuel, Saul, Daud, Salomo, Rehobeam (raja pertama Yehuda setelah perpecahan), Yerobeam (raja 

pertama Israel setelah perpecahan). 

Nabi-Nabi
• Periode ketika nabi-nabi Israel melayani dicatat dalam 2 Raja-Raja 14-25 dan dalam Ezra dan 

Nehemia. Ada empat kitab Nabi-Nabi Besar (Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel) dan dua belas kitab 
Nabi-Nabi Kecil. Kitab Nabi-Nabi Besar adalah sebuah kitab yang lebih panjang dan Kitab Nabi-
Nabi Kecil adalah sebuah kitab yang lebih pendek.

Mintalah seorang anggota kelompok untuk membaca 1 Samuel 8:1-7 dan sebagai satu kelompok, 
identifikasilah tiga alasan Israel menginginkan seorang raja.

• Masa Samuel

• Anak-anak Samuel yang fasik

• Menjadi seperti bangsa-bangsa lain (lihat juga 8:19-20)
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Bacalah 1 Samuel 8:7-9 dan diskusikanlah respons Allah terhadap tuntutan Israel akan seorang 
raja.

Bicarakanlah mengenai isu raja
• Allah telah berbicara kepada Israel mengenai memiliki seorang raja.

◊ Dalam Kejadian 17:6 Allah menjanjikan Abraham bahwa akan ada seorang raja dari garis 
keturunannya.

◊ Dalam Ulangan 17:14-20 Allah memberitahukan Musa bahwa akan ada seorang raja.

• Masalahnya adalah mereka telah menolak Allah sebagai raja mereka dan ingin menggantikan Dia 
dengan seorang raja manusia. Allah bermaksud menghadirkan seorang raja yang saleh yang Dia akan 
pilih untuk memimpin mereka.

• Tujuan yang dinyatakan Israel mengapa menginginkan seorang raja adalah untuk menjadi seperti 
bangsa-bangsa di sekitarnya. Akan tetapi, maksud Allah adalah agar bangsa-bangsa di sekitarnya 
ingin menjadi seperti Israel.

Mintalah kelompok apakah mereka dapat menyebutkan empat tokoh utama dalam masa Kerajaan 
Israel bersatu.

• Samuel (1 Sam. 1-25)

• Saul (1 Sam. 9-31)

• Daud (1 Sam. 16 - 1 Raja-Raja 2)

• Salomo (1 Sam. 1-11)

Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan beberapa fakta penting mengenai raja Saul.
• Raja pertama Israel

• Menundukkan orang-orang Filistin untuk sementara waktu

• Tidak menaati Allah dan dua kali ditegur (1 Sam. 13:11–14; 15:22–23)

• Allah menolak Saul sebagai seorang raja dan menggantikannya dengan Daud.

• Setelah Daud membunuh Goliat, kecemburuan Saul mendorongnya untuk menghabiskan sisa waktu 
dari pemerintahannya untuk menghancurkan Daud (1 Sam. 17–30).

• Saul membunuh dirinya sendiri daripada menyerah kepada orang-orang Filistin (1 Sam. 30).

Garis Besar Kehidupan Daud
• Keberhasilan-keberhasilan Daud: 1 Samuel 16 - 2 Samuel 11

• Tragedi-tragedi Daud: 2 Samuel 12–24

Tanyakan apakah ada seseorang yang dapat mendeskripsikan apa saja penanda dari keberhasilan 
Daud sebagai raja kedua Israel. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 2)

• Diurapi oleh Samuel dan dipenuhi oleh Roh Allah (1 Sam. 16:12–14)

• Mengalahkan Goliat (1 Sam. 16)

•  Akhirnya menundukkan orang Filistin
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• Menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya

• Memindahkan Tabut Perjanjian ke Yerusalem—menyatukan kehidupan religius dan politik Israel dan 
menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja yang memerintah di bawah bimbingan Allah.

• Dia menjanjikan kepadanya dalam sebuah kovenan bahwa salah satu dari keturunannya akan 
memerintah dunia dalam keadilan, perdamaian, dan kebenaran, mengawali pengharapan Mesianis 
Israel digenapi di dalam Yesus (2 Sam. 7).

• Mazmur-mazmurnya

Mintalah anggota kelompok untuk merefleksikan apa yang mereka ketahui tentang Daud dan 
untuk memilih apa, bagi mereka, yang merupakan pelajaran terbesar yang dapat kita pelajari dari 
kehidupan Daud. 

• Catatan pengajaran: Kita dapat memikirkan Daud dalam dua keadaan—Daud dan Goliat atau Daud 
dan Batsyeba.
◊ Apakah perbedaan di antara keduanya? Apa yang dapat dikatakan tentang seorang Daud 

ketika mereka memutuskan untuk memilih berfokus kepada salah satu aspek dari kehidupan 
Daud? Pelajaran apa yang dapat kita pelajari mengenai kehidupan dari fakta bahwa kehidupan 
seseorang dapat diringkaskan berdasarkan satu peristiwa?

Garis Besar Kehidupan Salomo
• Keagungan Salomo dan pembangunan bait Allah: 1 Raja-Raja 1-10

• Kemurtadan Salomo dan pecahnya Israel menjadi dua kerajaaan: 1 Raja-Raja 11

Tanyakan apa saja penanda dari keberhasilan Salomo (yang diringkaskan dalam 1 Raja-Raja 10). 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

• Hikmatnya

• Tulisan-tulisannya

• Perluasan yang terus-menerus atas perbatasan-perbatasan Israel

• Mengumpulkan kekayaan yang luar biasa bagi Israel

• Karya terbesarnya adalah membangun bait Allah di Yerusalem

Namun demikian – mintalah seseorang untuk membaca dan mendiskusikan tragedi Salomo.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

• Penyembahan berhala oleh Salomo: 1 Raja-Raja 11:1-4

• Pecahnya Israel: 1 Raja-Raja 11:9-11

Diskusikan dengan kelompok apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Salomo.

Tanyakan apakah ada seseorang yang dapat mendeskripsikan kebodohan Rehobeam dalam 
melanggengkan pecahanya kerajaan Israel (1 Raja-Raja 12).

• Israel meminta Rehobeam (putra dan ahli waris Salomo) untuk meringankan pajak-pajak mereka. 
Para tua-tua Israel menyarankan dia untuk melakukannya. Dia menolak saran mereka dan mengikuti 
saran dari orang-orang sezamannya yang mengatakan kepadanya untuk meningkatkan beban pajak.
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• Sepuluh suku Israel memberontak dan membentuk kerajaan mereka sendiri, mengurapi Yerobeam 
sebagai raja mereka dan hanya menyisakan suku Yehuda dan Benyamin di bawah pemerintahan 
Rehobeam.

Para nabi Israel mengkhotbahkan pesan pertobatan dan pengampunan dari Allah (2 Raja-Raja 14 
- Nehemia 13). 

• Ada banyak nabi yang tidak menulis yang berkhotbah dengan setia sekalipun hidup mereka yang 
harus menjadi taruhannya.

• Ada enam belas nabi yang menulis yang pesannya disimpan dalam kitab-kitab Alkitab yang 
dinamakan nama mereka.

• Elia adalah nabi yang terawal dari era nabi-nabi ini (875 SM) dan Maleakhi adalah yang paling akhir 
(400 SM).

• Para nabi melayani berbagai kelompok:
◊ Tiga pelayanan nabi ditujukan kepada orang bukan Yahudi (Yunus, Nahum, Obaja).
◊ Tiga pelayanan nabi ditujukan kepada Israel, kerajaan utara (Amos, Hosea, dan mungkin Yoel).
◊ Dua orang melayani selama pengasingan Israel (Yehezkiel dan Daniel).
◊ Tiga orang melayani Yehuda setelah kembali dari pengasingan (Hagai, Zakharia, Maleakhi).
◊ Lima lainnya (Yesaya, Yeremia, Habakuk, Zephaniah, Mikha) melayani Yehuda, kerajaan selatan. 

Tanyakan bangsa apa yang mengalahkan Israel dan pada tahun berapa.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 11)

• Asyur mengalahkan Israel pada 722 SM.

Tanyakan bangsa apa yang mengalahkan Yehuda dan pada tahun berapa. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 12)

• Babilonia—di bawah Nebukadnezar—mengalahkan Yehuda pada 586 SM.

Diskusikan mengenai pembuangan sebagai komitmen setia Allah terhadap kovenan-Nya dengan 
Israel dalam Ulangan 30:15-20.

• Ulangan adalah pesan terakhir Allah kepada Israel sebelum Musa meninggal dan Yosua memimpin 
mereka ke tanah perjanjian. Formula berkat bagi ketaatan dan kutuk bagi ketidaktaatan ini sudah 
ada sejak saat itu. Penghancuran Israel lebih jauh merupakan sebuah kesaksian tentang kesabaran 
Allah selama 800 tahun atas pemberontakan Israel terhadap-Nya daripada kemarahan-Nya karena 
memegang janji-janji-Nya dalam Ulangan untuk menghakimi ketidaktaatan Israel. 

Jika anggota kelompok Anda telah menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka.

• Untuk membagikan dua kebenaran yang mereka pilih yang dapat kita mengenai Allah di masa raja-
raja Israel yang paling signifikan dan bermanfaat bagi mereka.

• Dari dua kebenaran yang “paling signifikan” ini, jelaskan apa yang membuat salah satu dari antara 
mereka signifikan bagi mereka. 
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Jika grup Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka 
untuk memilih satu peristiwa atau tokoh dari era “Kerajaan” yang mengajarkan mereka sesuatu 
mengenai Allah yang mereka anggap bermanfaat. Beri mereka beberapa menit untuk menyiapkan 
sebuah penjelasan singkat untuk dibagikan kepada kelompok.

Jika anggota kelompok Anda telah menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka untuk membagikan

• Salah satu cara dari mereka melihat diri mereka sendiri pada masa raja-raja Israel yang paling 
seperti atau paling tidak seperti mereka dan menjelaskan dalam satu kalimat bagaimana hal tersebut 
bisa seperti atau tidak seperti mereka.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengengarjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka untuk memilih sebuah peristiwa atau tokoh dari era “Kerajaan” yang mengajarkan kepada 
mereka sebuah pelajaran pribadi mengenai diri mereka sendiri dan dalam sebuah paragraf 
singkat bagikanlah itu kepada kelompok. Berikanlah mereka beberapa menit untuk memikirkan 
tanggapan mereka.

Pembuangan (586-400 SM) 

Untuk membantu Anda memimpin diskusi mengenai era Pembuangan dan Pembangunan 
kembali, kami memberikan beberapa latar belakang mengenai peridoe tersebut

Kitab-kitab yang termasuk:
• Yehezkiel dan Daniel selama Pembuangan

• Ezra, Nehemia, Ester, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi selama Pembangunan Kembali

Periode waktu
• Babilonia menghancurkan Yerusalem dan bait suci pada 586 SM.

• Persia mengalahkan Babilonia pada 539 SM.

• Koresh, raja Persia membebaskan orang Yahudi pada 538 SM. Baca Ezra 1:1-3

• Zerubabel memimpin 42.360 orang Yahudi kembali ke Yerusalem pada 538 SM.

• Pekerjaan membangun kembali bait suci Yerusalem dimulai pada 537 SM.

• Kerajaan Persia menghentikan pembangunan pada 530 SM karena tuduhan-tuduhan sumbang dari 
para musuh Yesus Yehuda—termasuk para orang Samaria.

• Pada 520 SM, Kerajaan Persia mengizinkan pembangunan dimulai lagi tetapi rakyat Yehuda 
sudah kehilangan minat. Nabi Hagai dan Zakaria meyakinkan raykat kembali untuk melanjutkan 
pembangunan bait suci (Ezra 5:1).

• Bait suci selesai pada 516 SM—70 tahun setelah bait suci dihancurkan. Yeremia 25 menubuatkan 70 
tahun penjajahan.

• Terdapat 60 tahun jarak antara Ezra 6 ketika bait suci selesai dan kembalinya Ezra dalam Ezra 7-10 
(Ezra tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembangunan bait suci). 
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• Ezra kembali ke Yehuda dan memimpin sebuah kebangkitan rohani yang besar pada 458 SM (Ezra 
7-10)

• Nehemia kembali pada 445 SM dan memimpin rakyat untuk membangun kembali tembok Yerusalem 
dalam 52 hari (Nehemia 1-6).

• Setelah tembok selesai, Ezra memimpin rakyat Yehuda pada kebangkitan yang kedua (Nehemia 7-12).

• Nehemia kembali ke Persia untuk waktu yang singkat pada 433 SM (Nehemia 13:6) dan kemudian 
kembali untuk memimpin kebangkitan yang ketiga (Nehemia 13:7-18).

• Maleakhi, nabi, yang berkhotbah kepada Yehuda selama masa Nehemia.

Mintalah kelompok apakah mereka dapat menyebutkan tiga “hal” yang “dibangun kembali” 
selama orang Yahudi kembali ke Yerusalem. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 17)

• Bait suci di bawah Zerubabel

• Tembok di bawah Ezra

• Rakyat di bawah Ezra

Diskusikan kedaulatan Allah dalam memimpin umat-Nya dalam tuntunan berikut.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah seseorang untuk membacakan Ezra 1:1-3 dan mendiskusikan peranan Allah pembebasan 

Yehuda dari pembuangan.
◊ Koresh, Raja Persia adalah manusia yang paling berkuasa di bumi.

• MIntalah seseorang untuk membacakan Daniel 6:28 dan mendiskusikan rencana Allah menghadirkan 
Daniel di Persia selama pemerintahan Kores.
◊ Allah menempatkan umat-Nya pada peranan-peranan strategis, baik di Persia atau di lingkungan 

atau tempat kerja atau sekolah kita sendiri. Allah menempatkan kita di tempat-tempat strategis 
sebagai saksi-Nya (Kis. 1:8).

Tanyakan dua topik apa yang didiskusikan dalam periode pembuangan.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Orang Yahudi dalam pembuangan di bawah Babionia dan mereka ada di bawah Persia ketika kembali 
ke Yehuda.

Tanyakan dua bangsa apa yang memerintah atas orang Yahudi selama pembuangan.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 19)

• Babilonia (605-538 SM)

• Persia (538 SM hingga akhir Perjanjian Lama)

Tanyakan raja Persia siapa yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yehuda. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 20)

• Korea yang Agung (Ezra 1:1-11)
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Tanyakan siapa yang memimpin kelompok pertama orang Yahudi kembali ke Yehuda dan 
memimpin dalam pembangunan kembali bait suci.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 21)

• Zerubabel (Ezra 3:1-7)

Jika anggota kelompok Anda telah menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka untuk membagikan

• Satu dari dua kebenaran yang mereka pilih dari yang kita lihat mengenai Allah dalam masa Koresh 
yang paling signifikan dan bermanfaat bagi mereka. 

Jika mereka belum menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah mereka untuk 
berpikir kembali ke masa pembuangan dan pembangunan kembali dan mengidentifikasi satu 
keadaan di mana mereka melihat Allah bekerja pada waktu itu dan membagikan bagaimana hal 
tersebut meningkatkan kepercayaan mereka kepada kesetiaan Allah. Berikan mereka beberapa 
menit untuk merefleksikan dan membangun sebuah pemikiran untuk dibagikan mengenai Allah 
kepada kelompok.

Jika anggota kelompok Anda telah menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka untuk membagikan

• Dari salah satu cara mereka melihat rakyat Yehuda pada masa pembuangan dan/atau pembangunan 
kembali, hal apakah yang paling seperti atau tidak seperti mereka dan jelaskan dalam satu kalimat 
bagaimana hal tersebut dapat seperti atau tidak seperti mereka. 

Jika anggota kelompok Anda tidak sedang mengerjakan Panduan dalam Mendengarkan, mintalah 
mereka untuk merefleksikan pada masa pembuangan Yehuda dan pembangunan kembali dan 
memilih satu peristiwa atau tokoh yang mereka paling atau tidak identifikasikan dengan diri 
mereka dan pelajaran apa yang mereka dapat bagikan kepada kelompok mengenai kehidupan kita 
bersama Allah di waktu ini.

Penerapan

Diskusikan cara kita melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita.  
• Dapatkah kita secara terbuka dan jujur berdoa agar berkat Allah hadir atas hidup kita karena kita 

dengan setia mengikuti ajaran-Nya?

• Adakah area dari kehidupan kita yang dapat kita tunjukkan sehingga kita dapat menjadi kesaksian 
Allah seperti Daniel yang mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang memuliakan 
Allah?
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Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 
bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJArAN 04 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran by reading or paraphrasing the following overview of Lesson 4. “In 
Lesson 4, we will see why the New Testament has been both loved and hated, and we will consider 
the influence of Roman, Greek, and Jewish culture on its authors.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Explain why the New Testament has been both loved and hated.
2. Understand the influence of culture on the writers of the New Testament.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Diskusi

Pengantar

Bukalah sesi dengan sebuah diskusi mengenai apakah Perjanjian Baru itu.

Pengantar kepada Perjanjian Baru
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• Tanyalah anggota kelompok bagaimana mereka akan menjelaskan mengenai apakah Perjanjian Baru 
itu.

• Doronglah dengan lebih spesifik dan tanyakan mengenai apakah kitab-kitab Injil, Kisah Para Rasul, 
Epistel-Epistel, dan Wahyu itu.
◊ Kitab-Kitab Injil—mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus (Matius 1:1)
◊ Kisah Para Rasul—mengenai persebaran gereja mula-mula di seluruh dunia Romawi
◊ Epistel-Epistel—nasihat-nasihat kepada orang-orang percaya baru mengenai bagaimana 

kehidupan Kristen dijalankan
◊ Wahyu—penjelasan Yohanes akan kendali Allah yang berdaulat atas dunia-Nya dan puncak dari 

sejarah umat manusia di bumi

Tanyakan apakah kelompok dapat menyebutkan dua alasan mengapa kita dapat memercayai 
Perjanjian Baru.  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

• Para penulis mengklaim bahwa pesan-pesan mereka berasal dari Allah—Galatia 1:11-12; 2 Petrus 
1:20-21

• Pengaruh mendalam dari pesan-pesannya kepada individu-individu dan budaya-budaya
◊ Paulus meminta Filemon, seorang pemilik budak, untuk memperlakukan budaknya yang melarikan 

diri, Onesimus (yang telah menerima Kristus) sebagai seorang saudara, suatu perubahan budaya 
yang luar biasa. 

◊ Yesus memperlakukan Maria dan Marta sebagai “murid-murid” dan presentasi-presentasi-Nya 
yang lain untuk menghormati wanita adalah kontra-budaya.

Jutaan Orang Mencintainya . . . Paragraf ini berfokus kepada penghiburan, keyakinan, hikmat, dan 
nasihat orang yang kita temukan dalam Perjanjian Baru. Jutaan orang selama berabad-abad telah 
begitu diubahkan secara mendalam oleh Injil.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah anggota kelompok untuk mendiskusikan cara-cara Perjanjian Baru telah memberikan 

pengaruh kepada budaya mereka.
◊  Sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, hak-hak asasi manusia, hukum-hukub yang lebih 

baik, dll. berdasarkan pada “etika Yahudi-Kristen.”

• Tanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka memiliki tokoh Perjanjian Baru favorit yang 
hidupnya telah berubah, atau bagian atau ayat Alkitab favorit yang memberi mereka harapan atau 
bimbingan.
◊ Paulus (Kisah Para Rasul 9), Zakheus (Lukas 19:2, 5, 8); Onesimus (Filemon); Matius (pemungut 

cukai menjadi rasul)

• Mintalah anggota kelompok untuk membagikan perubahan-perubahan personal apakah yang telah 
mereka alami setelah menjadi orang Kristen.

Jutaan Orang Membencinya . . . Paragraf ini berfokus kepada mereka yang menentang pengajaran-
pengajaran Perjanjian Baru.

Mintalah anggota kelompok untuk membagikan perubahan-perubahan personal apakah yang 
telah mereka alami setelah menjadi orang Kristen. 
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(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 3)

• Para kaisar Romawi, beberapa ilmuwan kuno dan modern dan para filsuf.

• Beberapa teolog yang berpikiran liberal yang tidak dapat menerima mukjizat-mukjizat supranatural 
telah berusaha untuk membuat Perjanjian Baru (dan Perjanjian Lama) sebagai sebuah buku yang 
sangat manusiawi.

Tanyakan kepada kelompok apakah mereka frustrasi-frustrasi personal terhadap 
pengajaran-pengajaran Perjanjian Baru.

• Ada beberapa bagian yang sulit untuk dipahami—Wahyu, bagian-bagian Ibrani, dll.

• Ada beberapa doktrin yang rumit—trinitas, natur Yesus, pemilihan, dll.

• Ada beberapa topik yang kontroversial—pemerintahan gereja, model-model baptisan, dll.
◊ Poinnya adalah: jangan frustrasi karena terdapat bagian-bagian dan gagasan-gagasan yang 

sulit. Kita sedang mencoba untuk memahami kebenaran-kebenaran Allah yang tak terbatas 
dengan pikiran-pikiran yang terbatas.

◊ Bacalah Yohanes 14:25-26. Bagian ini, bersama dengan 1 Korintus 2:6-13, mengajarkan Roh 
Kudus dari Yesus pasti menolong kita untuk memahami kebenaran-kebenaran-Nya yang lebih 
dalam. Apa yang diberitahukan hal tersebut kepada kita mengenai pembacaaan Alkitab? 
 » Peranan esensial dari doa dan perenungan

Tanyakan kepada kelompok apakah yang orang—yang mereka kenal atau terhubung dengan 
mereka baik di tempat kerja atau sekolah—pikirkan tentang Perjanjian Baru?

Tanyakan anggota kelompok bagaimana mereka secara personal berelasi dengan Perjanjian Baru
• Membacanya, mengingatnya, mengabaikannya, berusaha untuk hidup olehnya?

Tanyakan hal-hal yang Perjanjian Baru telah lakukan.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

Tanyakan apakah ada kisah-kisah personal dari bagaimana Perjanjian Baru telah menolong 
seseorang secara spefisik.

Tanyakan apakah ada yang mengetahui berapa banyak kitab dalam Perjanjian Baru.  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

• 27 

Tanyakan apakah ada seseorang yang dapat memberitahukan kepada kelompok kappa kitab-kitab 
Perjanjian Baru ditulis. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

• Akhir dari paruh abad pertama—Yakobus dan Galatia, kitab-kitab Perjanjian Baru paling awal, 
mungkin telah ditulis sebelum 50 SM dan Wahyu, kitab terakhir Perjanjian Baru, pada awal 90-an.

Mintalah kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal yang Perjanjian Baru klaim dapat lakukan. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 7)
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• Mengajarkan kita bagaimana untuk lahir kembali (Yohanes 3)

• Memberikan kita kedamaian bersama Allah (Roma 5:1)

• Memberikan kita sebuah kehidupan baru (2 Korintus 5:17)

• Menyediakan segala yang kita perlukan demi kekudusan (2 Petrus 1:1-4)

• Mengajarkan kita mengenai Allah (Ibrani 1:1-3)

Bacalah Yakobus 1:21-22 dan diskusikan pesannya. Alkitab bukanlah sebuah buku sakti yang 
mengubahkan kehidupan hanya dengan kehadirannya. Kita harus membaca, memahami, dan 
mengaplikasikannya.

Latar Belakang Perjanjian Baru

Tanyakan apa ada yang mengetahui berapa banyak waktu yang berselang antara era Perjanjian 
Lama dan Baru.  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 8)

• 400 tahun

Tanyakan apakah ada yang dapat memberitahukan kelompok dalam dua cara apa Allah 
menyatakan diri-Nya sendiri pada masa Perjanjian Baru. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 9)

• Bacalah Ibrani 9:1-3—Allah menyatakan diri-Nya sendiri kepada kita dalam Yesus.

• Bacalah 2 Timotius 3:16—Allah menyatakan diri-Nya sendiri kepada kita dalam Kitab Suci.

Komentarilah bagaimana kebudayaan telah—dan tidak—berubah selama empat ratus tahun 
antara Maleakhi dan Matius.

• Budaya dan adat istiadat Yunani dan Romawi telah merayap masuk ke dalam budaya Yahudi, tetapi 
banyak orang Yahudi masih hidup berdasarkan Kitab Suci Perjanjian Lama.

Tanyakan empat kekuatan apa yang harus kita kenali untuk memahami dampak dari kedatangan 
Kristus.  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

• Politik: Pemerintahan Romawi memerintah atas orang Yahudi, tetapi mereka masih memiliki sedikit 
kekuasaan atas diri mereka sendiri.

• Sosial: Kisah Para Rasul 6 mengacu kepada orang-orang Yahudi-Helenisasi. Ada dua jenis orang 
Yahudi selama masa Perjanjian Baru—mereka yang mengadopsi aspek-aspek dari budaya Yunani 
dan mereka yang tetap setia pada adat-adat Yahudi (orang-orang Farisi).

• Ekonomi: Orang Yahudi membayar pajak yang berat kepada orang-orang Romawi dan banyak yang 
jengkel dengannya. Keseluruhan subkultur yang membenci pemungut-pemungut cukai Yahudi ada 
dalam komunitas-komunitas Yahudi.

• Religius: Ada kelompok-kelompok agama yang berbeda di antara orang-orang Yahudi—orang-orang 
Saduki yang hanya memercayai tulisan-tulisan Musa (Pentateukh) dan orang-orang Farisi yang 
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secara ketat memegang semua ajaran Perjanjian Lama. Banyak orang Yahudi yang seperti orang 
Kristen nominal pada zaman kita—Yahudi sejak lahir, tetapi mengabaikan aspek-aspek dari agama 
Yudaisme.

Tanyakan berapa lama orang-orang Yahudi telah hidup di bawah kekuasaan Romawi.
• Pada 63 SM, Jenderal Romawi, Pompey, menaklukkan kerajaan Yunani dan mengambil alih Palestia

• Pemerintahan Romawi menguasai Palestina di sepanjang era Perjanjian Baru.

Ringkaskan dengan singkat bagaimana Romawi memengaruhi masing-masing aspek kehidupan 
berikut di Palestina: kedamaian, pemerintahan, perjalanan, dan komunikasi  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 12)

• Kedamaian: Tidak ada ancaman penyerangan dari pasukan-pasukan asing seperti yang Israel dan 
Yehuda derita dalam Perjanjian Lama.

• Pemerintahan: Hukum Romawi menciptakan sebuah suasana keadilan dan keamanan. 

• Perjalanan: jalan-jalan Romawi dan angkatan laut dan kehadiran tentara Romawi membuat 
perjalanan menjadi lebih mudah dan aman. Perjalanan-perjalanan misi Paulus sangat bertumbuh 
karena pengaruh pemerintahan Romawi.

• Komunikasi: Bangsa Romawi membuat bahasa Yunani sebagai bahasa kekaisaran (lingua franca). 
Sementara banyak orang Yahudi lebih suka berbicara dalam bahasa Aram, mereka juga dapat 
berkomunikasi dalam bahasa Yunani.

Diskusikan beberapa hal negatif dari pemerintahan Romawi.
• Pajak-pajak; penyembahan berhala dan kaisar; kebencian orang Yahudi terhadap orang-orang 

Romawi; kebangkitan orang-orang Zelot sering menyebabkan ketegangan dengan orang-orang 
Romawi yang mengarah kepada hukuman; orang Yahudi diperlakukan seperti warga kelas dua di 
negara mereka sendiri; kebingungan tentang mengapa Mesias masih belum datang.

Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan cara-cara bagaimana kebudayaan Yunani 
memengaruhi kehidupan pada masa Perjanjian Baru.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 13)

Orang-orang Yunani menguasai Palestina dari 331 SM sampai 63 M. Mereka memaksakan budaya 
dan agama Yunani kepada semua bangsa yang mereka taklukkan termasuk orang-orang Yahudi—
sebuah proses yang disebut Hellenisasi. Orang-orang Yahudi, khususnya, memberontak karena 
jika mereka tidak mengajari anak-anak mereka bahasa Ibrani mereka tidak akan bisa membaca 
Kitab Suci mereka. Jadi, orang-orang Yunani membantu orang Yahudi menerjemahkan Alkitab 
Ibrani ke dalam bahasa Yunani—sebuah edisi yang disebut Septuaginta.

• Bacalah Kisah Para Rasul 6:1-4 dan diskusikan permasalahan pada gereja mula-mula yang 
dihasilkan dari Helenisasi.

• Budaya Yunani masih mendominasi Palestina selama bertahun-tahun setelah Kekaisaran Romawi 
menggantikan Kerajaan Yunani.

Mintalah kelompok untuk mendiskusi dua pengaruh positif dari era Yunani.
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• Bahasa—Pemerintahan Romawi mengadopsi bahasa Yunani karena bahasa tersebut telah dituturkan 
di sepanjang daerah kekaisaran. 
◊ Hal tersebut membuat pekerjaan misi Paulus menjadi lebih mudah karena dia dapat 

menggunakan bahasa umum.
◊ Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, sebuah bahasa yang sangat menakjubkan 

dan cermat.
• Budaya—para filsuf Yunani telah memunculkan banyak pertanyaan mengenai kehidupan yang 

dijawab secara memuaskan oleh pengajaran-pengajaran Kristen.

Tanyakan apa ada yang dapat menjelaskan cara-cara bagaimana latar belakang Yahudi 
memengaruhi kehidupan dalam Perjanjian Baru. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 14)

• Bacalah Lukas 2:21-24 dan diskusikan bagaimana latar belakang Yahudi memengaruhi kehidupan 
Ye-sus.

• Bacalah Yohanes 2:13-16 dan diskusikan bagaima-na latar belakang Yahudi memengaruhi kehidupan 
Yesus.

• Bacalah Markus 14:60-64 dan diskusikan bagaima-na latar belakang Yahudi memengaruhi 
kehidupan Yesus.

• Bacalah Filipi 3:2-7 dan diskusikan bagaimana latar belakang Yahudi memengaruhi kehidupan 
Paulus.

Orang-orang Yahudi memiliki beberapa otonomi dan memerintah urusan-urusan internal melalui 
sekelompok tujuh puluh orang tua-tua yang disebut sebagai Sanhedrin.

• Sanhedrin terdiri dari orang-orang Saduki dan Farisi, dua golongan besar Yahudi. 

• Kekuasaan mereka terbatas dan mereka harus bekerja sama dengan para pejabat Romawi 
(Markus 14:1-3).

Tanyalah apakah seseorang dapat menyebut dua institusi yang merupakan pusat dari kehidupan 
religius Yahudi.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 16)

• Baitu suci Yerusalem adalah pusat dari penyembahan, pendidikan, dan kehidupan politik bagi orang-
orang Yahudi 
◊ Lukas 2:21-22—Yesus dihadirkan di bait suci untuk penyunatan dan persembahan.
◊ Yohanes 2:13-17 dan Matius 21:12-13—Yesus “menyucikan” bait suci dua kali.
◊ Kisah Para Rasul 21:27-28—Paulus ditangkap ka-rena mencemari bait suci dengan membawa 

orang-orang Yahudi ke dalamnya. 

• Sinagoge-sinagoge adalah pusat-pusat lokal dari kehidupan sosial, politik, dan agama Yahudi. 
Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia Romawi di mana orang Yahudi bermigrasi.
◊ Markus 1:21—Yesus memulai pelayanan-Nya dengan mengajar di sinagoge Kapernaum.
◊ Lukas 21:12—Yesus memeringatkan bahwa para pengikut-Nya akan “dikirim ke sinagoge-

sinagoge dan penjara-penjara untuk dihakimi.” Sinanoge adalah sentral bagi kehidupan Yahudi.
◊ Kisah Para Rasul 13:14—Ketika Paulus pergi ke daerah bukan Yahudi dia akan, pertama, masuk 

ke sinagoge tempat orang-orang Yahudi berkumpul dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. 



Dasar-Dasar AlkitabPelajaran 04 dari 07

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 04  |  7

Ungkapan, “Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani” (Roma 1:16) mencirikan 
pela-yanan Paulus.

Penerapan

Banyak orang Kristen pergi ke gereja secara teratur, beberapa bahkan menghadiri penyelidikan-
penyelidikan Alkitab, tetapi tidak merasa benci atau cinta terhadap Perjanjian Baru. Bagaimana Anda 
berhubungan dengan literatur ini? Apakah Anda pernah mempertimbangkan sebenarnya apakah itu? 
Apakah Anda pernah bersyukur kepada Allah karena begitu jelas dan cermat menguraikan kehendak 
moral-Nya kepada kita? Apa tanggapan Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini? Jika Anda 
berbicara dengan seorang teman non-Kristen yang meminta pendapat Anda mengenai Perjanjian 
Baru, apakah yang akan Anda katakan?

Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 
bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJArAN 05 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata Anda sendiri 
“Garis Besar” dari Pelajaran 5 berikut. Dalam Pelajaran 5, kita akan melihat mengapa Perjanjian 
Baru dicintai juga dibenci, dan kita akan menelaah pengaruh budaya Romawi, Yunani, dan Yahudi 
terhadap para penulisnya.

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Secara singkat, nyatakan isi dari kitab-kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, Epistel-Epistel 

(surat-surat), dan kitab Wahyu.
2. Berikan sebuah tinjauan singkat dari kehidupan Kristus sebagaimana yang termuat dalam 

kitab-kitab Injil.
3.  Jelaskan tema-tema utama dari Kisah Para Rasul.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Pengantar
Bukalah sesi dengan sebuah tinjauan singkat terhadap Pelajaran 4.

Perjanjian Baru: Kitab-Kitab Injil dan Kisah Para Rasul
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Tanyakan dua alasan apakah yang Anda diskusikan terkait mengapa kita dapat memercayai 
Perjanjian Baru.

• Pesannya berasal dari Allah—2 Timotius 3:16; Galatia 1:11-12; 2 Petrus 1:20-21.
• Banyak kehidupan yang telah diubahkan olehnya dan masih terus terjadi pada individu-

individu dan budaya-budaya.

Berapa lama kurun waktu yang ada di antara era Perjanjian Lama dan era Perjanjian Baru? 
• 400 tahun

Berapa banyak kitab yang ada dalam Perjanjian Baru? 
• 27

Berapa lama rentang waktu yang tercakup dalam Perjanjian Baru? 
• Sekitar 95 tahun sejak kelahiran Yesus hingga penulisan kitab Wahyu oleh Yohanes

Tiga kebudayaan apa yang membentuk kehidupan dalam Perjanjian Baru?
• Romawi, Yunani, Yahudi

Diskusi

Mengenal Allah melalui Perjanjian Baru 

Tanyakan apakah ada yang mengetahui berapa banyak pengarang yang berpartisipasi dalam 
penulisan Perjanjian Baru. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

• 9

Adakah yang dapat menyebutkan mereka? 
• Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, dan pengarang Ibrani.

Tanyakan bagaimana Anda menjelaskan perbedaan antara seorang pengarang Perjanjian Baru dan 
seorang penulis Perjanjian Baru. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 3)

• Allah adalah Pengarang Perjanjian Baru dan Dia mengilhamkan kepada delapan penulis ini untuk 
mengomunikasikan pesan-Nya. Sekalipun diilhamkan oleh Allah, setiap kepribadian penulis 
ditunjukkan juga.
◊ misalnya, skema-skema Yunani/Romawi yang jelas dari Paulus, pendekatan-pendekatan Yakobus, 

Yohanes, dan Petrus yang kurang terstruktur. 
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Perjanjian Lama mencakup 1.700 tahun dari sejarah yang diketahui dari Abraham hingga 
Nehemia (2100 SM - 400 SM) dan sejangka periode waktu yang tidak diketahui dari Adam hingga 
Abraham.

Perjanjian Baru meliputi satu abad, tetapi peristiwa-peristiwa pada abad itu telah mengubah 
dunia. Peristiwa-peristiwa yang paling signifikan apakah yang dapat kita sebutkan di abad 
pertama tersebut? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

• Kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus

• Kedatangan Roh Kudus dan lahirnya gereja

• Penyebaran kekristenan di sekitar dunia Mediterania

• Penulisan dua puluh tujuh kitab Perjanjian Baru 

Tanyalah anggota kelompok apa saja empat kelompok sastra dari kitab-kitab Perjanjian Baru. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

• Kitab-kitab Injil—tentang kehidupan dan pelayanan Yesus (Matius 1:1)

• Kisah Para Rasul—tentang penyebaran gereja mula-mula di seluruh dunia Romawi.

• Epistel-epistel—nasihat-nasihat kepada para orang percaya baru mengenai bagaimana kehidupan 
Kristen dijalankan.

• Wahyu—penjelasan Yohanes akan kendali kedaulatan Allah atas dunia-Nya dan puncak dari sejarah 
manusia di bumi

Tanyakan apakah ada yang memiliki satu kelompok sastra favorit. . 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Di kelompok sastra mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu pembacaan Alkitab mereka? 

Mengapa?

• Adakah yang memilih sebuah kitab atau bagian favorit? Mengapa?

Tanyakan apakah ada yang mengetahui apa arti kata “perjanjian.”
• Bacalah 1 Korintus 11:25—“kovenan”

Tanyakan mengapa kata “perjanjian” sesuai untuk sekumpulan literatur ini?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 7)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Ini sesuai dengan kitab-kitab suci Ibrani, yang kita sebut sebagai Perjanjian Lama (kovenan).

◊ Tanyakan kovenan apa yang Anda telah pelajari dalam Pelajaran 2 (Abrahamik—Kejadian 12 
dan 17).

◊ Bagaimana Allah secara aktif terlibat dalam kovenan tersebut di sepanjang Perjanjian Lama?
 » Mengampuni  Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya atas ketidaktaatan mereka yang 

terus-menerus
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 » Hakim-Hakim adalah contoh dari pemberian kes-empatan demi kesempatan oleh Allah
 » Terus memanggil Israel kembali untuk setia me-lalui para nabi
 » Mengembalikan Yehuda setelah pembuangan Ba-bilonia
 » Memberikan Israel tanah
 » Memberkati mereka dan mengutuk musuh-musuh mereka ketika Israel taat

Tanyakan janji-janji apa yang kovenan berikan kepada kita.
• Sebuah relasi dengan Yesus sendiri—1 Korintus 11:25 (“Ingatlah Aku”); Yohanes 15 (“Tinggallah 

dalam-Ku”)

• Kehadiran Roh Kudus—Yohanes 14:16-17; Kisah Para Rasul 1:8; 2:1-4; Efesus 1:13-14

• Sebuah kehidupan yang baru—2 Korintus 5:17

• Pengampunan dosa—1 Yohanes 1:9

• Karunia-karunia rohani dan dan sebuah gereja yang suportif—1 Korintus 12; Roma 12

• Kelahiran kembali ke dalam keluarga Allah—Yohanes 3:16 dan Roma 8:14-17.

Diskusikan dengan anggota kelompok, seberapa aktifkah Anda berpartisipasi dalam “kovenan” 
ini?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 8)

• Orang-orang Kristen yang mereka ketahui berpartisipasi dalam “kovenan” ini. 

• Mereka berpartisipasi dalam “kovenan” ini.

Perjanjian Baru berisikan literatur yang menarik. Mintalah anggota kelompok untuk menyebutkan 
bagian-bagian atau kisah-kisah yang menggambarkan jenis-jenis literatur berikut: 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 9)

• Drama yang intens: kelahiran, penyembuhan-penyembuhan, penyaliban, kebangkitan, dan kenai-
kan Yesus; penyangkalan Petrus dan pengampunan Yesus (Yohanes 21—“Apakah engkau mengasihi 
Aku?”); pertobatan Paulus; penglihatan Yohanes akan Allah dalam Wahyu 4.

• Pengajaran Yesus yang menginspirasi: perumpa-maan-perumpamaan Yesus; khotbah Petrus (Kisah 
Para Rasul 2); Khotbah di Bukit (Matius 5-7) 

• Nasihat praktis: Efesus 5 mengenai pernikahan; 1 Korintus 14 mengenai aturan gereja; Timotius dan 
Titus mengenai kepemimpinan gereja; 1 Yohanes 1:9 mengenai pengakuan dosa; Efesus 4 mengenai 
pengelolaan konflik.

Bacalah Yohanes 1:14 dan Ibrani 1:1-3 (bdk. 1:3, “cahaya kemuliaan Allah,” dan “gambar wujud 
Allah”), dan diskusikan hubungan antara Yesus menjadi manusia dan pemahaman kita tentang 
Allah. Yesus menyatakan Allah dengan lebih jelas dalam Anak-Nya daripada di tempat lain. Untuk 
mengenal Allah, kita harus mengenal Yesus.

Kitab-Kitab Injil: Biografi

Kisah Yesus dimulai dengan sebuah peristiwa yang luar biasa—kehamilan Maria sementara dia 
masih seorang anak dara (Lukas 1:29-38). Ambillah waktu sejenak dan renungkan peristiwa 
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yang menakjubkan ini. Allah sendiri membuahi salah satu telur Maria sehingga Yesus menjadi 
sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tidak ada pikiran yang bisa memahami keseluruhan 
fakta ini dalam sekejap. Diskusikan bersama bagaimana Anda akan menjelaskan peristiwa 
tersebut kepada seorang gadis yang berusia 13 tahun. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 11)

• Peristiwa ini telah dinubuatkan dalam Yesaya 7:14.

Bacalah Lukas 1:26-33 dan identifikasilah tiga buah informasi yang diberikan malaikat kepada 
Maria beserta respons Maria. Anda dapat memandu kelompok Anda di sepanjang dialog ini dan 
mencoba melihat drama di dalamnya. Maria kemungkinan berusia sekitar dua belas atau tiga 
belas tahun. Tekankan kedewasaan dan komitmennya yang luar biasa untuk menaati Allah!

• Ay. 28 (Tuhan menyertai engkau); respons Maria (ay. 29)

• Ay. 30-33 (Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki); respons Maria (ay. 34)

• Ay. 35-37 (Anakmu akan menjadi Mesias); respons Maria (ay. 38)

Tanyakan dari ketiga berita yang disampaikan malaikat kepada Maria, menurut Anda manakah 
yang paling sulit untuk dicerna? Atau menakjubkan? Mengapa?

 Dua fakta besar yang menakjubkan:

• Dia adalah seorang anak dara yang mengandung—mengejutkan dan tidak bisa dipercaya—di sebuah 
desa kecil Yahudi. Gosip dan kutukan akan menjadi nasibnya—dihukum dengan hukuman rajam.

• Dia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan kepada Israel—sebuah peristiwa yang terjadi sekali 
dalam sejarah dunia. Dan itu terjadi pada seorang gadis desa di sebuah desa yang terpencil.

Bacalah Matius 1:18-25. Diskusikan peristiwa ini. Tempatkan diri Anda di posisi Yusuf ketika 
Maria mencoba untuk menjelaskan mengenai kehamilannya. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 13)

• Yusuf tidak memercayai Maria (ay. 19).

• Yusuf menaati malaikat dan menghormati Maria (ay. 20-25).

Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem (Mikha 5:2), Maria harus menempuh 75 mil menuju 
Betlehem—berjalan atau menunggang seekor keledai (tanpa AC)—ketika dia 9 bulan 
mengandung. 

Apakah yang fakta tersebut beritahukan kepada Anda mengenai Maria?

Kunjungan malaikat yang terakhir adalah kepada Daniel sekitar enam ratus tahun sebelum 
pemberitahuan kepada Zakharia (ayah Yohanes Pembaptis), Maria, Yusuf, dan para gembala. 
Sertakan bintang yang memimpin orang Majus, dan nubuatan-nubuatan yang digenapi dan 
diskusikan apa yang para penulis Injil inginkan agar para pembacanya pahami.

• Mereka secara cermat memastikan agar para pembacanya memahami signifikansi yang mendalam 
dari kelahiran Yesus.

Kelahiran ini memperkenalkan peristiwa paling penting dalam semua sejarah.
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Tanyakan dua peristiwa besar apa dalam kehidupan Yesus yang paragraf ini sampaikan. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 16)

• Baptisan Yesus (Lukas 3:21-22). Tanyakan apakah ada yang dapat menjelaskan mengapa Yesus 
dibaptis.
◊ Baptisan menunjukkan sebuah keterikatan yang teguh akan sesuatu. Kita dibaptis untuk 

menunjuk-kan bahwa kita adalah salah satu pengikut Yesus. Yesus menempatkan diri bersama 
dengan kondisi umat manusia yang telah jatuh dan kebutuhan kita yang besar ketika Dia 
dibaptiskan.

• Pencobaan Yesus (Lukas 4:1-13). Bacalah Ibrani 4:14-16. Pencobaan Yesus menunjukkan kepada kita 
bahwa Yesus memahami perjuangan-perjuangan kita yang terdalam dan dapat menempatkan diri di 
posisi kita ketika kita datang kepada-Nya untuk meminta pertolongan.

Tanyakan berapa lama pelayanan publik Yesus berlangsung. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 17)

• Tiga tahun. Dia memulai ketika Dia berusia 30 tahun (Lukas 3:23).

Tanyakan apa tiga aktivitas utama yang menandai pelayanan Yesus. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Khotbah

• Mukjizat-mukjizat

• Relasi dengan para pengikut-Nya, terutama 12 murid.

Tanyakan di mana khotbah Yesus ditemukan dalam kitab-kitab Injil.
• Matius 5-7 dan Lukas 6:20-49.

Tanyakan apakah ada yang dapat meringkaskan apa yang Yesus sampaikan dalam Khotbah-Nya di 
Bukit.

• Anda dapat meminta kelompok untuk beranjak ke Matius 5-7 dan memeriksa dengan teliti Khotbah di 
Bukit, dengan menunjukkan transisi-transisi perbedaannya.
◊ Ucapan-Ucapan Bahagia (5:1-12);
◊ Pembaruan Hukum Musa (5:15-47);
◊ Motif-motif, upah-upah, dan penyediaan oleh Allah (ps. 6)
◊ Nasihat-nasihat mengenai kehidupan dalam Kera-jaan Allah (ps. 7).

Tanyakan apa yang sebagian besar orang pikirkan ketika mereka memandang pelayanan mengajar 
Yesus.

• Perumpamaan-perumpaan-Nya—perumpamaan-perumpamaan Yesus dimulai dalam Matius 13, 
Markus 4, dan Lukas 6. Tidak terdapat perumpamaan dalam Injil Yohanes.

Tanyakan apakah aspek-aspek besar lain dari pelayanan Yesus yang orang sering tekankan.
• Mukjizat-mukjizat
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Tanyalah mengapa orang berpikir Yesus melakukan mukjizat-mukjizat.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah seseorang untuk membacakan Yohanes 10:37-38. Mukjizat-mukjizat membuktikan klaim-

Nya sebagai Allah.

• Mukjizat-mukjizat juga menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa dan keinginan untuk menyelamatkan 
umat-Nya.
◊ Menyembuhkan orang lumpuh dalam Matius 9:1-8 menunjukkan belas kasihan-Nya, tetapi juga 

kuasa-Nya untuk mengampuni dosa.

Pelayanan Yesus juga dipahami sebagai bentuk investasi-Nya kepada 12 rasul.

Mengapa penting bagi Yesus untuk menginvestasikan banyak waktu kepada dua belas rasul-Nya?  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 21)

• Yesus tidak meninggalkan apa pun secara tertulis. Setelah kenaikan-Nya, para rasul-Nya 
melanjutkan pekerjaan yang Dia mulai. Hanya mereka yang ada dalam posisi untuk mengajar dan 
menjawab per-tanyaan-pertanyaan tentang gerakan baru ini sam-pai orang-orang lain terbiasa 
dengan apa yang Al-lah sedang kerjakan melalui Roh Kudus (Kis. 6:1-7).

Komentarilah fakta bahwa Yesus menarik banyak orang datang kepada-Nya melalui pelayanan-
Nya. Memberi makan lima ribu  orang dan kemudian, empat ribu orang, menjelaskan akan 
popularitas-Nya.

Tanyakan apakah ada yang mengetahui mengetahui mengapa para pemimpin agama menolak 
Yesus. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 22)

• Mereka membenci popularitas-Nya (Matius 11:18; Lukas 6:6-7).

• Mereka menolak klaim-Nya sebagai Mesias ter-lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diper-
buat-Nya (Matius 12:22-24).

Luangkan beberapa menit untuk “Memanusiakan” Yesus dengan membahas bagaimana Ia dapat 
menanggapi penolakan ini.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 23)

• Meskipun Dia adalah Allah, Yesus mengalami se-rangkaian penuh emosi manusia.

• Menurut Anda, apa yang Yesus “rasakan” pada saat-saat penolakan ini? Ketakutan? Kemarahan, 
kesedihan, atau lainnya? Kombinasi dari perasaan-perasaan yang ada ? 

Begitu banyak perhatian diberikan kepada kematian Yesus di setiap Injil, tetapi setiap Injil adalah 
sebuah kitab sukacita dan kemenangan. Mengapa Anda berpikir demikian? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 24)

• Fakta yang mengerikan mengenai penyaliban Ye-sus sangat penting bagi kisah-Nya, tetapi ini bukan 
akhir dari kisah tersebut. Kematian-Nya diikuti oleh catatan besar mengenai kebangkitan-Nya.

• Fakta akan kematian Yesus adalah tragedi terbesar umat manusia.

• Dampak dari kematian Yesus adalah kemenangan terbesar bagi umat manusia.
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Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Yesus merayakan Paskah terakhir-Nya—sebuah hari raya yang diperkenalkan Allah kepada Musa 

sehingga Israel tidak akan pernah melupakan apa yang Dia telah lakukan bagi mereka di Mesir 
(Keluaran 12:23-27). Yesus memberikan hari raya tradisional ini sebuah arti baru dengan memerinta-
hkan kita untuk mengingat kematian pengorbanan-Nya bagi kita.

• Mintalah seseorang untuk membacakan 1 Korintus 11:23-26 dan mendiskusikan apa yang Paulus 
ka-takan tentang Ekaristi. Perhatikan terutama penekanan Paulus pada kata “ingatlah” dan 
menghubungkannya dengan Keluaran 12.

• Tanyakan apakah kelompok percaya bahwa ke-banyakan orang “mengingat” apa yang Yesus telah 
lakukan ketika mereka mengambil roti dan anggur perjamuan.

Ini adalah inti dari kisah alkitabiah dan masing-masing Injil memberikan perhatian penuh ter-
hadapnya. Sebuah ringkasan singkat:

• Yesus bertemu dengan teman-teman dan para pengikut terdekat-Nya untuk merayakan hari raya 
besar Israel dan memberinya makna baru. Dia membasuh kaki mereka dan makan makanan Paskah 
(Lukas 22:1-22).

• Dia berdoa bersama para murid-Nya di Getsemani (Lukas 22:39-46).

• Dia ditangkap dan diadili (Lukas 22:47-23:25).

• Dia disalibkan (Lukas 23:26-56).

• Dia dibangkitkan dari kematian  (Lukas 24:1–49).

• Dia naik ke surga (Lukas 24:50-53).

Bacakan paragraf ini untuk kelompok beberapa kali dan lihat apakah mereka dapat dengan 
nyaman “menceritakan kisah Yesus.” Cobalah beberapa kali dan lihat apakah Anda dapat 
mengingat sebagian besar detailnya. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 26)

Doronglah orang untuk merasa nyaman dan percaya diri untuk menceritakan kisah ini dengan 
benar. Kisah ini adalah inti dari pesan Kristen.

Jika kelompok Anda telah menyelesaikan Pelaja-ran-Pelajaran dan Panduan dalam 
Mendengarkan-Panduan dalam Mendengarkan yang ada, mintalah mereka untuk membagikan 
satu dari kebenaran yang mereka lihat tentang Allah dalam kehidupan, kematian, dan 
kebangkitan Kristus yang paling sig-nifikan dan bermanfaat bagi mereka. 

Jika mereka tidak sedang mengerjakan Pelajaran-Pelajaran yang ada, tanyakanlah pertanyaan yang sama 
di atas berikan mereka beberapa menit untuk merenung dan mempersiapkan sebuah presentasi singkat 
untuk dibagikan kepada kelompok.
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Kisah Para Rasul: Sejarah

Bacalah Kisah Para Rasul 1:1-3 dan sebagai sebuah kelompok diskusikan pengantar singkat 
kepada Kis-ah Para Rasul yang disediakan dalam paragraf ini yang bergerak dari kisah Lukas 
tentang kehidupan dan pelayanan Yesus sebelum dan setelah pen-yaliban-Nya.

Kisah Kisah Para Rasul bergerak dari kebangkitan Yesus, melalui penegasan yang Yesus berikan 
kepada para pengikut-Nya selama empat puluh hari di antara kebangkitan dan kenaikan-Nya dan 
kemudian kepada kelahiran gereja yang ajaiab dan penyebarannya di seluruh Kekaisaran Romawi.

Jika kelompok Anda telah menyelesaikan pelajaran ini, tanyakan kepada mereka, ke dalam empat 
juudl apakah kita dapat membagi Kisah Para Rasul. Jika mereka belum menyelesaikan pelajaran, 
sarankan judul-judul yang diberikan dalam catatan-catatan pembelajaran.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 29)

• Kuasa (Kisah Para Rasul 1:1-2:13)

• Proklamasi (Kisah Para Rasul 2:14-3:26)

• Penganiayaan (Kisah Para Rasul 4:1-8:3)

• Paulus (Kisah Para Rasul 9:1-28:31)

Bacalah Kisah Para Rasul 1:1-3 lagi dan sorotlah fakta-fakta yang Lukas ingin agar para 
pembacanya pahami.

• Lukas telah menuliskan sebuah catatan sebe-lumnya mengenai apa yang Yesus telah mulai lakukan 
(Injil Lukas).

• Yesus telah memberikan perintah-perintah kepada para rasul-Nya sebelum Dia diangkat ke surga.
◊ Amanat Agung—Matius 28:18-20 (di atas sebuah bukit Galilea)
◊ Amanat Terakhir—Kisah Para Rasul 1:8 (di atas sebuah bukit Zaitun di luar Yerusalem)

• Yesus memberikan banyak bukti yang meyakinkan tentang kebangkitan-Nya (ayat 3).

• Dia ada di bumi selama periode empat puluh hari di antara kebangkitan dan kenaikan-Nya (ay. 3).

• Selama empat puluh hari itu, Yesus mengajar para pengikut-Nya mengenai Kerajaan Allah (ay. 3).

Bacalah Kisah Para Rasul 1:4-5. Apa janji yang Yesus buat untuk para rasul-Nya?

Bacalah Kisah Para Rasul 1:8. Apakan amanat terakhir Yesus kepada para pengikut-Nya?
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Ke area mana saja seharusnya mereka membawa pesan Yesus?

◊ Yerusalem
◊ Seluruh Yudea dan Samaria (provinsi-provinsi—Yerusalem berada di Yudea dan Samaria berada 

di utara)
◊ Ujung-ujung bumi

• Amanat ini juga dapat berfungsi sebagai garis besar Kisah Para Rasul:
◊ Injil ke Yerusalem—Kisah Para Rasul 1-7
◊ Injil ke daerah-daerar sekitar Yahudi—Kisah Para Rasul 8-12
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◊ Injil ke dunia—Kisah Para Rasul 13-28

• Tanyalah anggota kelompok bagaimana mereka akan menjelaskan mengenai apakah Perjanjian Baru 
kepada seorang siswa sekolah menengah atas.
◊ Gospels—about Jesus’ life and ministry (Matthew 1:1)
◊ Acts—about the early church’s spread around the Roman world
◊ Epistles—instructions to the new believers about how the Christian life works
◊ Revelation—John’s explanation of God’s sovereign control over His world and the culmination of 

human history on earth

Bacalah Kisah Para Rasul 2:1-4 dan diskusikan secara singkat peristiwa ini yang merupakan 
penggenapan dari janji 1:4-5.

• Peristiwa ini menandai awal dari zaman gereja dan sebuah relasi yang baru di mana Roh Kudus 
tinggal di dalam para pengikut Yesus.

• Hal itu terjadi sepuluh hari setelah Yesus mem-berikan Amanat Terakhir dan disebut “Hari Pen-
takosta” setelah hari raya Yahudi yang dirayakan ketika peristiwa itu terjadi.

Untuk menjawab keraguan para skeptis tentang peristiwa Pentakosta (2:13), Petrus membuat 
penyampaian publik pertama dari pesan Injil (2:14-36)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Karena proklamasi Petrus meyakinkan para pendengar Yahudi bahwa mereka baru saja menyalibkan 

Mesias mereka (2:36), mereka merasa takut dan bertanya kepada Petrus apa yang harus mereka 
lakukan.
◊ Bacalah jawaban-jawaban Petrus dalam ayat 37-38
◊ Bacalah respons mereka dalam ayat 41.

• Diskusikan bagaimana kelompok berpikir bahwa respons dari oran-orang Yahudi ini akan 
memengaruhi para rasul.
◊ Peneguhan dan kegembiraan yang luar biasa! Tiga ribu orang Yahudi, yang kurang lebih sebulan 

yang lalu menuntut penyaliban Yesus, sekarang menerima Dia sebagai Mesias mereka. Pesan Injil, 
yang diteguhkan oleh Roh Kudus dan disampaikan oleh salah satu dari mereka “bekerja.”

Bacalah Kisah Para Rasul 4:1-3 dan diskusikan hukuman penjara dari para rasul. Tanyakan 
bagaimana anggota kelompok berpikir mengenai respons yang mungkin mereka berikan. 

• Catatan-catatan penganiayaan lainnya dalam 5:17-18 (hukuman penjara kedua); 7:54-60 (hukuman 
rajam kepada Stefanus); dan 8:1-2 (kemarahan Saulus terhadap orang-orang Kristen).

Bacalah Kisah Para Rasul 5:29-31 dan 5:42. Diskusikan apa yang dapat mengubah orang-orang ini 
dari keadaan ketika mereka meninggalkan Yesus selama pengadilan-pengadilan dan penyaliban-
Nya. 

• Mereka telah menyaksikan kebangkitan Yesus dan menghabiskan empat puluh hari bersama-Nya.

Stefanus bukanlah salah satu dari 12 rasul Yesus tetapi ia juga mengkhotbahkan sebuah khotbah 
yang berkuasa. Apa yang menjadi sumber kekuatannya? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 38)
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Kisah Para Rasul 7 mencatat kisah Stefanus. Dia adalah martir Kristen pertama. Bacalah 
Kisah Para Rasul 8:1-2 dan kemudian 11:19-21. Diskusikan bagaimana Allah menggunakan 
kematian Stefanus yang tragis untuk menghormati pahlawan iman yang telah gugur ini. Apakah 
ditimbulkan dari penganiayaannya?

Paulus bertobat dan membaktikan dirinya. Dia berubah dari seorang penganiaya gereja menjadi 
seorang misionaris besar gereja.

Lukas menceritakan kisah Paulus dalam Kisah Para Rasul 9. Akan tetapi, dia juga meletakkan 
kisah Paulus menurut kata-kata Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 22:6-11.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bacalah kisah dalam Kisah Para Rasul 22 dan diskusikan respons Paulus kepada Yesus.

• Ingatlah bahwa Paulus adalah seorang pengikut Allah yang taat dan Kitab Suci Ibrani. Dia men-
ganiaya para pengikut Yesus karena dia yakin Yesus adalah seorang penipu dan bahaya bagi 
Yudaisme.

• Tetapi setelah diyakinkan bahwa Yesus itu benar, Paulus begitu berbakti pada-Nya sebagaimana 
sebelumnya dia begitu menentang-Nya.

• Diskusikan apa artinya berbakti kepada Kristus seperti yang Paulus lakukan.
◊ Haruskah kita memandang Paulus sebagai seseorang yang aneh ataukah seharusnya kita 

melihatnya sebagai sebuah model?

Paulus terutama mengarahkan pelayanannya ke dalam tiga bentuk. Tanyakan apakah ada 
seseorang yang dapat menyebutkan bentuk-bentuk tersebut. 

• Dia melakukan perjalanan sebagai seorang misionaris dan memberitakan Injil kepada mereka yang 
belum pernah mendengarnya.

• Dia juga membimbing orang-orang percaya yang lebih muda. Silas, Timotius, Lukas, dan Titus terma-
suk di antara para anak bimbingnya.

• Dia juga menulis surat-surat kepada gereja-gereja dan individu-individu yang telah terpelihara dalam 
Perjanjian Baru.

Bahaslah bagaimana setiap aspek dari pelayanan Paulus bermanfaat bagi gereja di zamannya dan 
pada zaman kita.

Diskusikan aspek mana dari pelayanan Paulus yang menurut Anda paling berkontribusi bagi 
orang Kris-ten di sepanjang sejarah gereja? Mengapa?

Kisah Para Rasul 21-28 mencatat mengenai masa empat tahun ketika Paulus berada di dalam 
penjara. Tanyakan apa yang terjadi dengan pelayanan Paulus ketika dia sedang dipenjara? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 45)

• Dia mengajarkan Injil kepada para penjaga penja-ra.

• Dia menulis surat kepada Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon.
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Catatan pembelajaran mengatakan bahwa “nyala api yang dihidupkan pada hari Pentakosta masih 
menyala terang hingga hari ini.”

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
•  Seberapa terang api Pentakosta menyala dalam komunitas Kristen Anda? 

•  Bagaimana dalam pengalaman pribadi Anda sendiri?

•  Bagaimana kisah Kristus memengaruhi Anda se-tiap minggu atau setiap harinya?

Jika kelompok Anda telah menyelesaikan Pelaja-ran-Pelajaran dan Panduan dalam 
Mendengarkan-Panduan dalam Mendengarkan yang ada, mintalah mereka untuk membagikan 
satu dari kebenaran yang mereka lihat tentang Allah di sepanjang se-jarah gereja yang paling 
signifikan dan bermanfaat bagi mereka.

Jika mereka tidak sedang mengerjakan Pelajaran-Pelajaran yang ada, tanyakanlah pertanyaan 
yang sama di atas berikan mereka beberapa menit untuk membuat sebuah tanggapan.

Penerapan

Pelajaran ini menyajikan sejumlah fakta yang berdampak pada kehidupan. Dari semua fakta 
yang tercakup dalam pelajaran ini, pilih satu fakta yang “paling signifikan” bagi Anda. Apa yang 
membuatnya begitu signifikan? Jelaskan dalam satu atau dua kalimat bagaimana Anda meyakini 
seseorang yang menerima semua hal ini secara serius harus berespons atasnya?

Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 
bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.
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Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJArAN 06 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran by reading or paraphrasing the following overview of Lesson 6. “In 
Lesson 6 we will learn major themes addressed in the New Testament Epistles (letters) and 
understand key idea in the book of Revelation.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Explain major issues addressed by the New Testament Epistles (letters).
2. Understand key ideas in the book of Revelation.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Diskusi

Perkenalkan sesi ini sebagai kelanjutan dari Pelajaran 5. Dalam Pelajaran 5, Anda meninjau dua 
kategori pertama dari kitab-kitab Perjanjian Baru, dan dalam pelajaran ini Anda akan meninjau 
dua kategori lainnya.

Perjanjian Baru: Surat-Surat dan Wahyu
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah ada seseorang yang dapat menyebutkan empat kategori dari kitab-kitab yang ada 

dalam Perjanjian Baru
◊ Kitab-Kitab Injil—mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus (Matius 1:1)
◊ Kisah Para Rasul—mengenai persebaran gereja mula-mula di seluruh dunia Romawi
◊ Epistel-Epistel—nasihat-nasihat kepada orang-orang percaya baru mengenai bagaimana 

kehidupan Kristen dijalankan
◊ Wahyu—penjelasan Yohanes akan kendali kedaulatan Allah atas dunia-Nya dan puncak dari 

sejarah umat manusia di bumi

• Tanyakan ada berapa kitab dalam Perjanjian Baru.
◊ 27

• Berapa banyak penulis
◊ 9

• Adakah yang dapat menyebutkan para penulis Perjanjian Baru?
◊ Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, dan pengarang Ibrani

• Berapa banyak kitab dalam Perjanjian Baru yang adalah Epistel? 
◊ 21

• Berapa banyak dari antaranya yang ditulis oleh Paulus? 
◊ 13

• Apakah nama lain dari “Epistel?”
◊ Surat

• Apakah nama lain dari “Perjanjian?” 
◊ Kovenan—bdk. 1 Korintus 11:25

Surat-Surat: Nasihat 

Bagian dari Pelajaran 6 ini mencantumkan beberapa dari gereja-gereja Perjanjian Baru dan isu-isu 
yang Paulus bicarakan dalam surat-suratnya. Buatlah daftar kota-kota yang disebutkan di bawah 
ini dan lihatlah apakah kelompok dapat mengidentifikasi tema-tema atau gagasan-gagasan utama 
dari surat Paulus yang ditujukan kepada mereka.

• Korintus—imoralitas, perpecahan, perselisihan

• Filipi—keputusasaan

• Roma—kejelasan tentang apa sebenarnya Injil itu

• Tesalonika—penganiayaan dan kebingungan tentang hari-hari terakhir

• Efesus—nasihat

Tanyakan kepada kelompok apakah ada pertanyaan-pertanyaan, isu-isu, penghiburan-
penghiburan lainnya, dll. yang mereka dapat pikirkan dibicarakan oleh epistel-epistel tersebut.

Tanyakan apakah ada yang memiliki sebuah epistel favorit dan mengapa epistel tersebut adalah 
favorit mereka.
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Tanyakan apakah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari gereja yang sedang 
berkembang.

Eksplorasilah bersama peranan-peranan apakah yang dimainkan oleh surat-surat Perjanjian Baru 
dalam gereja mula-mula?

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Daftarkan alasan-alasan yang kelompok berikan mengapa mereka menulis surel, teks, surat, memo, 

dll.
◊ Untuk menginformasikan, mengajar, memperbaiki, menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

mengucapkan terima kasih, memberikan dorongan, memarahi, meminta maaf, menjelaskan
◊ Hal-hal inilah yang menjadi alasan yang sama bagi para penulis Perjanjian Baru menulis epistel-

epistel mereka.

• Semakin banyak kita mengetahui mengapa surat-surat tersebut ditulis, semakin kita akan paham 
ketika kita membacanya.
◊ Sarankan agar ketika mereka membaca sebuah surat, mereka bertanya kepada diri sendiri 

mengapa penulis memasukkan topik tersebut. Para penulis selalu mengajar, membicarakan 
kebutuhan-kebutuhan, atau memberikan dorongan kepada para pembacanya.
 » Bacalah Yakobus 1:1-2 dan tanyakan situasi apa yang sedang dibicarakan Yakobus.
 » Bacalah 1 Petrus 2:1-2 dan tanyakan apa yang menjadi perhatian Petrus yang membuatnya 

menulis surat ini.
 » Bacalah 2 Timotius 2:15 dan tanyakan bahaya-bahaya apa yang Paulus peringatkan kepada 

Timotius. 

• Bacalah 2 Timotius 3:16-17 dan daftarkan cara-cara bagaimana Kitab Suci dapat bermanfaat bagi 
kita dan diskusikanlah hal-hal tersebut.

Diskusikan bagaimana gereja-gereja atau individu-individu yang menerima surat-surat ini 
mungkin memberikan tanggapan.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan kepada kelompok bagaimana perasaan mereka ketika mereka menerima sebuah teks, surel, 

dll. 
◊ Bergantung dari siapa itu berasal, sangkut pautnya dengan Anda, konten pesan, tujuannya

 » Bacalah Galatia 1:6. Apakah nada dari surat ini? Bagaimanakah Anda akan berespons?
 » Bacalah 2 Korintus 13:1-2. Apakah nada dari surat ini? Bagaimanakah Anda akan 

berespons?
 » Bacalah Filipi 1:2-8. Apakah nada dari surat ini? Bagaimanakah Anda akan berespons?

◊ Poin dari pembacaan-pembacaan/refleksi-refleksi ini adalah ketika kita membaca sebuah eipstel, 
penting untuk bertanya bagaimana penulis dan para pembaca berhubungan, apakah dari nada 
surat itu, dan bagaimana para pembaca akan mencerna surat itu.

Tujuan utama dari surat-surat ini adalah untuk menyuarakan dengan lebih keras dan 
membentangkan ajaran-ajaran Yesus dalam kaitannya dengan situasi-situasi tertentu.

Mintalah anggota kelompok untuk membaca bagian-bagian di bawah ini dan menjelaskan apa 
yang penulis nasihatkan kepada gereja untuk lakukan.
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Efesus 4:1-3 (Menjaga kesatuan gereja sebagai sebuah tanda kita berjalan berpadanan dengan 

panggilan kita.)

• 1 Timotius 3:1-2 (Memilih hanya orang dengan kualitas tertinggi sebagai para pemimpin di gereja.)

• Galatia 6:1-2 (Menolong memulihkan seorang saudara atau saudari Kristen yang telah berbuat dosa 
di depan umum.)

• Ibrani 13:17 (Mendukung para pemimpin gereja Anda.)

• Mintalah kelompok untuk memikirkan nasihat-nasihat lain yang dapat kita temukan dalam epistel-
epistel yang ada.

◊	 Lalu tanyakan mana yang paling penting bagi gereja-gereja di daerah mereka? Atau bagi 
gereja mereka? Mengapa?

Mintalah anggota kelompok untuk menulis (atau menyusun dalam pikiran mereka) sepucuk surat 
singkat kepada gereja yang mereka hadiri.

• Dalam paragraf pertama, berikan pujian kepada orang-orang dalam satu atau dua hal yang paling 
positif.

• Dalam paragraf kedua, buatlah satu saran yang menurut mereka paling membantu gereja mereka dan 
apa yang secara pribadi mereka dapat lakukan untuk membantu mengatasinya. 
◊ Jika Anda merasa nyaman untuk melakukannya, tanyakan anggota kelompok apakah mereka 

dapat menemukan sebuah bagian Alkitab yang akan mereka gunakan untuk mendukung pujian-
pujian atau saran mereka.

Sebagai sebuah kelompok, lihatlah berapa banyak bagian dari epistel-epistel yang dapat Anda 
sebutkan yang mengajarkan kita mengenai sebuah gereja yang sehat.

Mintalah anggota kelompok untuk membaca bagian-bagian di bawah ini dan mengidentifikasi 
pengajaran-pengajaran pribadi yang dapat kita temukan.

• Roma 12:10 (Kasihilah satu sama lain.)

• Roma 13:1 (Tunduklah kepada para pemimpin pemerintahan.)

• Efesus 5:1 (Teladanilah Kristus.)

• 1 Korintus 16:1 (Pedulilah satu sama lain.)

• 1 Yohanes 1:9 (Akuilah dosa-dosa kita.)

• Titus 3:2 (Jangan memfitnah orang lain.)

Diskusikan mana dari hal-hal ini yang kemungkinan besar akan Anda masukkan jika kelompok 
Anda akan menulis surat untuk dibaca oleh orang-orang Kristen di kota Anda, tetapi hanya dapat 
mencakup dua topik. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 7)

Doronglah anggota kelompok untuk menuliskan pelajaran-pelajaran pribadi mengenai kehidupan 
yang mereka temukan ketika mereka membaca epistel-epistel.
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Daftarkan doktrin-doktrin yang dibicarakan dalam epistel-epistel Perjanjian Baru di bawah ini 
dan tanyakan kepada para anggota seberapa baik mereka mengetahui tiap-tiap doktrin tersebut.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 9)

• Yesus adalah Allah (Kolose 1:13-19).

• Roh Kudus menolong dan berdiam dalam diri orang-orang percaya (1 Korintus 6:19-20).

• Semua orang adalah pendosa dan perlu diselamatkan oleh Allah (Roma 3:23).

• Keselamatan berdasarkan anugerah melalui iman

• (Efesus 2:8-9).

• Orang-orang Kristen diperintahkan untuk meninggalkan dosa (Roma 3:21-22).

• Kebenaran tersedia melalui Yesus Kristus (Roma 3:21-22).

• Alkitab diilhamkan oleh Allah (2 Timotius 3:16).

• Semua orang akan dibangkitkan dari kematian (1 Korintus 15).

Kembali lagi ke daftar topik-topik di atas dan mintalah kelompok untuk memberikan angka 1 
(mengetahui dengan baik), 2 (cukup mengetahui), atau 3 (tidak tahu sama sekali) di samping 
setiap doktrin. 

Doronglah kelompok untuk membaca bagian-bagian yang mengajarkan kepada kita doktrin-
doktrib alkitabiah ini. Tekankan pentingnya menjadi murid-murid yang konsisten dari 
sekumpulan nasihat mutlak bagi umat Allah ini.

Jika beberapa orang ingin mengembangkan fondasi teologinya, mereka dapat mengambil 
pelajaran Dasar-Dasar Teologi ST101 dan menjadi lebih tahu tentang doktrin-doktrin dasar 
Kristen.

Jika mereka menginginkan sebuah paparan teologi yang lebih mendalam, mereka dapat 
mengambil seri pelajaran teologi Christian University GlobalNet, ST302 hingga ST507. Pergilah ke 
christianuniversity.org untuk melihat katalog dari pelajaran-pelajaran yang ada.

Our Daily Bread Christian University juga memiliki pelajaran tentang survei Perjanjian Baru dan 
pelajaran-pelajaran tentang kitab-kitab dalam Alkitab secara tersendiri untuk pembelajaran lebih 
lanjut.

Mereka yang telah menyelesaikan Panduan dalam Mendengarkan dari bagian ini diminta untuk 
memilih dua kebenaran yang kita lihat tentang Allah di dalam epistel-epistel yang paling 
signifikan dan bermanfaat bagi mereka dan menjelaskan apa yang membuat salah satu dari antara 
mereka signifikan. Luangkan beberapa menit bagi mereka yang telah menyelesaikan latihan ini 
untuk membagikan pernyataan-pernyataan mereka.

Jika kelompok Anda tidak sedang mengerkan pelajaran-pelajaran yang ada, jelaskan bahwa 
salah satu kontribusi paling signifikan yang dibuat oleh surat-surat adalah bagaimana mereka 
mengajarkan kita tentang Allah.
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• Allah menuntun kita selama proses kita bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan terdalam kita 
(duri dalam daging Paulus—2 Korintus 12:7-10).

• Allah telah membayar harga tertinggi untuk menebus kita dari dosa kita (Roma 3:21-26).

• Allah memahami perjuangan-perjuangan kita dan menolong kita untuk menghadapinya 
(Ibrani 4:12-16).

• Allah dengan penuh kasih mendisiplin kita untuk melindungi kita dari perusakan oleh dosa 
(Ibrani 12:7-13).

• Allah sedang mempersiapkan sebuah kerajaan yang kekal di mana dosa dan kejahatan dihapus 
(2 Petrus 3:10-13).

Doronglah anggota kelompok untuk mengidentifikasi apa yang mereka pelajari tentang Allah 
sewaktu mereka membaca epistel-epistel yang ada.

Wahyu: Nubuat

Catatan untuk pemimpin: Banyak pengajar yang dididik di seminari menghindari untuk 
mengajarkan bagian-bagian dari Wahyu karena adanya berbagai pandangan penafsiran yang ada. 
Menggali ke dalam detail-detail dari kitab Wahyu dalam pelajaran Dasar-Dasar ini mungkin akan 
memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada waktu yang Anda miliki untuk membahasnya. 
Jadi, Panduan bagi Pemimpin akan menyajikan sebuah garis besar dari kitab Wahyu, tetapi tidak 
berusaha untuk mendiskusikan semua penggambaran kiasan, apokaliptik dari kitab ini. Jika Anda 
atau beberapa anggota kelompok Anda menginginkan sebuah penyelidikan Wahyu yang lebih 
menyeluruh, bukalah katalog CUGN dan ikutilah pelajaran Dr. Craig Blomberg, Wahyu NT228: 
Kitab Wahyu—Akhir dan Permulaan.

Panduan bagi Pemimpin untuk Wahyu ini akan membawa Anda melalui sebuah diskusi singkat 
tentang tujuan dan struktur Wahyu dengan bagian-bagian yang dipilih untuk dibaca dan 
didiskusikan serta beberapa gagasan untuk aplikasi.

Jelaskan bahwa Wahyu adalah sebuah kitab yang rumit dengan berbagai sudut pandang tentang 
segala hal kecuali bagaimana mengeja namanya. Dalam kursus Dasar-Dasar ini, Anda akan 
memperlakukan Wahyu seperti kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya dan hanya membahas sebuah 
garis besar luas dari isinya. Mintalah kelompok untuk menghindari usaha untuk mencoba 
mengubah sesi menjadi sebuah pembicaraan nubuat (atau perdebatan). 

Paragraf ini memberikan sebuah sketsa ringkas dari penekanan-penekanan yang ada pada 
Perjanjian Baru. Bisakah Anda menyebutkan kejadian-kejadian tersebut? Jika tidak, bacalah 
paragraf ini beberapa kali dan lihatlah apakah Anda dapat mengulangi daftar bagian-bagian yang 
paling signifikan dari Perjanjian Baru ini.  (Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 12)

Catatan-catatan dalam sesi ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut:
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bagaimana sejarah dunia akan berubah? Apakah yang akan terbentang di depan untuk gereja dan 

orang-orangnya?

• Tanyakan kepada kelompok apakah mereka pernah bertanya pada diri sendiri pertanyaan-
pertanyaan ini.

• Jika ya, jawaban macam apa yang mereka hasilkan?

• Apakah orang-orang yang mereka ajak bicara mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini?

• Jika ya, apakah yang mereka katakan kepada mereka?

Kitab Wahyu adalah jawaban Allah untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu.

Orang-orang Kristen pada zaman Yohanes (90 M) menderita penganiayaan berat dari pemerintah 
Romawi dan bertanya-tanya apakah Allah telah kehilangan kendali atas alam semesta-Nya, dunia 
mereka, dan kehidupan mereka. Kitab Wahyu ditulis untuk meyakinkan mereka bahwa Allah 
masih berkuasa dan bahwa pada waktu-Nya Yesus akan membersihkan bumi yang jahat (Wahyu 
6-18) dan akan kembali untuk menegakkan pemerintahan-Nya sendiri (Wahyu 19-22).

Sarankan di sini bahwa Pelajaran 6 membahas hal yang jauh lebih detail daripada yang dapat 
Anda bahas dalam waktu pertemuan singkat Anda. Anggota-anggota kelompok dapat membaca 
dan membaca kembali pelajaran kitab Wahyu dan menyerap lebih banyak hal-hal spesifik dari 
kitab Wahyu. Jika mereka ingin belajar lebih banyak, mereka dapat mengambil pelajaran Dr. 
Blomberg.

Tujuan dari sesi ini adalah untuk menyajikan tema dan struktur umum dari kitab Wahyu untuk 
membantu anggota kelompok dalam studi mereka pribadi terhadap kitab Wahyu.

Pengarang Wahyu: Rasul Yohanes. Dia menyebutkan dirinya sendiri dalam 1:1, 4, 9 dan 22:8. 
Kitab ini kemungkinan besar ditulis sekitar 95 M.

Para penerima Wahyu: Tujuh gereja di Asia Kecil. Mungkin surat ini adalah sebuah surat yang 
dimaksudkan untuk diedarkan ke semua gereja dan tidak terbatas kepada ketujuh gereja ini.

Tujuan Wahyu: Otoritas-otoritas Romawi mulai memaksakan pemujaan terhadap kaisar dan 
orang-orang Kristen harus menyatakan sebuah posisi yang jelas untuk menentang kekaisaran. 
Akibatnya, penganiayaan meningkat.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bacalah Wahyu 2:10; 3:10; 2:13; 6:9 dan diskusikan berbagai cara bagaimana orang Kristen 

dianiaya.

• Tanyakan kepada kelompok Anda bagaimana mereka berpikir akan menanggapi kondisi-kondisi 
semacam itu.

• Tujuan kitab ini adalah untuk menyatakan kedaulatan Allah sebagai sebuah dasar dorongan 
dan kekuatan bagi gereja yang dianiaya. Wahyu mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak 
kehilangan kendali atas dunia-Nya dan bahwa pada waktu-Nya Dia akan kembali dan menegakkan 
pemerintahan-Nya.
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Tema dari Wahyu
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bacalah Wahyu 4:11 dan 5:11-14 dan diskusikan bagaimana kitab ini mengemukakan Yesus dalam 

bagian-bagian ini. 
◊ Tekankan fakta bahwa terlepas dari semua referensi terhadap binatang dan kehancuran di bagian 

tengah kitab (tribulasi besar, 6-18) bahwa tema kitab ini adalah kemenangan Yesus atas Setan 
dan kejahatan. 

• Pasal 19-22 mengemukakan detail-detail dari kembalinya Kristus.
◊ Mintalah seseorang untuk membaca Wahyu 19:11-16 dan diskusikan bagaimana Yohanes 

mengemukakan Yesus di sini.
◊ Mintalah seseorang untuk membaca Wahyu 22:12-13 dan diskusikan bagaimana Yohanes 

mengemukakan Yesus di sini. 

• Tekankan fakta bahwa Yohanes perlu menyajikan semua rincian yang pelik dari tribulasi besar dalam 
rangka memberikan tema utamanya penekanan yang tepat, tetapi bahwa kita tidak boleh membuat 
semua misteri dari pasal 6-18 menjadi fokus utama dari penyelidikan kita.
◊ Bacalah Wahyu 1:1 dan lihatlah disebut apakah kitab ini di sini dalam pernyataan pembukanya.

Garis Besar Wahyu: Garis besar diberikan dalam 1:19, di mana Yohanes diberitahu,  
“Tuliskanlah . . .”

• Hal-hal yang telah Anda lihat (penglihatan akan Allah, digambarkan dalam pasal 1)

• Apa yang terjadi sekarang (kondisi gereja pada zaman Yohanes, dijelaskan dalam pasal 2-3)

• Apa yang akan terjadi kemudian (peristiwa yang digambarkan dalam pasal 4-22)

Karena penggambaran-penggambaran yang ada, utamanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
dan tokoh-tokoh yang lebih jelas bagi para pembaca aslinya, banyak dari detail buku yang niscaya 
lebih masuk akal bagi mereka daripada bagi kita yang harus bergantung pada penaksiran untuk 
menafsirkan beberapa penggambaran. Oleh karena itu, perhatian utama kita sesungguhnya 
berkenaan dengan gambaran besarnya, yaitu tentang kembalinya Yesus dan kemenangan-Nya 
atas Setan.

Kontribusi Wahyu terhadap Perjanjian Baru adalah bahwa kitab tersebut membantu orang-orang 
di zaman Yohanes unutk memperoleh sebuah pemahaman yang lebih baik bahwa keadaan-
keadaan mereka yang sulit sesungguhnya berada di bawah kendali kedaulatan Allah dan bahwa 
mereka hendaknya tidak meninggalkan komitmen mereka kepada Kristus.

Wahyu mengajarkan pemerintahan tertinggi Yesus atas ciptaan-Nya dan mendorong orang-orang 
percaya untuk menyembah-Nya dan dengan bersemangat menanti kedatangan-Nya kembali.

Bahkan jika kita tidak dapat secara jelas mengidentifikasi semua penggambaran dalam Wahyu 
6-18, kita memahami bahwa ketika Allah membersihkan bumi dari tekanan dan kehadiran Setan 
yang jahat, Dia akan menciptakan kembali sebuah tempat kudus bagi para pengikut-Nya.

• Bacalah Roma 8:18-23 dan bahaslah fakta bahwa dalam Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh, 
seluruh ciptaan Allah terpengaruh (Kejadian 3:17-19) dan perlu “dimerdekakan dari perbudakan 
kebinasaan” (Roma 8:21).



Dasar-Dasar AlkitabPelajaran 06 dari 07

SF105 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 06  |  9

• Bacalah Wahyu 21:1-4 dan diskusikan penggambaran Yohanes akan ciptaan baru Allah.

Paulus berdoa dalam Efesus 1:18 supaya “mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan 
apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang 
ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus.” Deskripsi mengenai kedatangan Kristus ini selalu 
ditegakkan di hadapan orang-orang Kristen sebagai sebuah pengharapan yang kokoh. Doakanlah 
doa Paulus untuk diri Anda sendiri dan klaim janji yang mulia ini sebagai pengharapan yang 
menuntun dan menguatkan Anda ketika dunia Anda menjadi sulit dan putus asa. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 31)

Renungkan apa yang Anda telah temukan dalam penglihatan sekilas mengenai rekonstruksi Allah 
yang mulia dalam alam semesta-Nya ini dan tuliskan satu pernyataan yang Anda akan nyatakan 
kepada Yesus jika Anda dapat memberi tahu Dia muka dengan muka, bagaimana “Wahyu Yesus 
Kristus” telah memengaruhi pendapat Anda tentang Dia atau diri Anda sendiri.

Penerapan

Kitab Wahyu dibuka (1:3) dan ditutup (22:7) dengan berbahagialah bagi mereka yang membaca 
dan menuruti perkataan-perkataan dari “kitab Wahyu ini.” Tidak bisa dipungkiri kitab ini 
adalah sebuah kitab yang sulit untuk dibaca. Akan tetapi, Allah dengan jelas ingin agar umat-
Nya familier dengannya dan berkata, “Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-
perkataan nubuat buku ini” (22:7). Aplikasi yang paling sesuai dari kitab Wahyu ini adalah dengan 
membacanya dan berdoa meminta kekuatan dan hikmat Allah untuk “memeliharanya.”

Refleksi

Adalah penting untuk memperkenalkan waktu refleksi ini di setiap sesi pembelajaran. Mintalah 
para anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan setidaknya 
membuat satu poin yang dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman 
Allah. Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka 
harapkan di awal pelajaran. Mintalah mereka merenungkan afirmasi-afirmasi atau perubahan-
perubahan tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian sesi kelompok ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting 
bagi para peserta untuk melayani anggota lain dalam kelompok. Tidak semua orang melihat 
penekanan yang sama dan sesuatu yang disoroti oleh satu orang dapat menjadi sebuah wawasan 
tambahan bagi anggota lainnya dalam kelompok.
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Ditutup dalam Doa
Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJArAN 07 dari 07

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut 
kata-kata Anda sendiri garis besar dari Pelajaran 7 berikut. “Dalam Pelajaran 7, kita akan 
mempelajari bagaimana klaim-klaim bahwa Alkitab dapat dipercaya didukung oleh pemeliharaan, 
kesatuan, keakuratan, dan juga pengaruhnya.” 

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Daftarkan dua alasan mengapa orang tidak memercayai Alkitab.
2. Jelaskan tiga alasan mengapa orang memercayai Alkitab.
3. Jelaskan alasan-alasan Anda sendiri mengapa memercayai dan/atau tidak memercayai 

Alkitab.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang Anda 
rasa perlu untuk dijabarkan. 

Pengantar
Mulailah pelajaran dengan sebuah ulasan singkat terhadap pelajaran.

Dapatkah Kita Memercayai Alkitab?
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Pelajaran 1: Pengantar kepada Perjanjian Lama
1. Berapa banyak kitab yang ada dalam Perjanjian Lama? (39)
2. Berapa banyak pengarang yang ada dalam Perjanjian Lama? (30)
3. Berapa banyak tahun yang diketahui sejarah dicakup oleh Perjanjian Lama? (1440-400 SM 

= 1000 tahun)

Pelajaran 2: Permulaan hingga Pendudukan
4. Berapa banyak kita yang tercakup dalam periode “Permulaan” Perjanjian Lama? (lima 

kitab pertama Perjanjian Lama)
5. Disebut apakah koleksi kitab-kitab ini? (Pentateukh, Taurat, Hukum Musa)
6. Kitab apa sajakah yang termasuk dalam koleksi tersebut? (Kejadian, Keluaran, Imamat, 

Bilangan, Ulangan)
7. Apa sajakah era-era yang ada dalam Perjanjian Lama? (Permulaan, Pendudukan, Kerajaan, 

Pembuangan/Pembangunan Kembali)
8. Berapa banyak kitab tercakup dalam periode “Pendudukan”? 

(tiga: Yosua, Hakim-Hakim, Rut)

Pelajaran 3: Raja-Raja hingga Pembuangan
9. Dalam dua bentuk apa saja kerajaan Israel eksis? (bersatu dan terpecah)
10. Disebut apakah dua kerajaan yang eksis selama perpecahan? (Israel dengan 10 suku dan 

Yehuda dengan 2 suku)
11. Kapankah era “Kerajaan” berakhir? (586 SM)
12. Peristiwa apakah yang mengakhirinya? (Nebukadnezar dan Kerajaan Babilonia yang 

menghancurkan Yerusalem.)
13. Berapa lamakah pembuangan terjadi? (70 tahun)
14. Peristiwa apakah yang mengakhiri masa pembuangan? (Koresh, raja Persia mengalahkan 

Babilonia dan membebaskan orang-orang Yahudi.)
15. Tiga peristiwa utama apa sajakah yang ada dalam periode “Pembangunan Kembali?”

• Pembangunan kembali bait suci Yerusalem (kitab Ezra)
• Pembangunan kembali tembok Yerusalem (kitab Nehemiah)
• Pembangunan kembali orang-orang Yerusalem (kebangkitan-kebangkitan pada masa 

Ezra dan Nehemia)

Pelajaran 4: Pengantar kepada Perjanjian Baru
16. Berapa lama selisih waktu antara era Perjanjian Lama dan era Perjanjian Baru? (400)
17. Berapa banyak kitab dalam Perjanjian Baru? (27)
18. Berapa banyak penulis? (9)
19. Dapatkan Anda menyebutkan mereka? (Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Yakobus, 

Yudas, pengarang Ibrani)
20. Bagaimana kita mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Baru? (kitab-kitab Injil, Kisah 

Para Rasul, Epistel-Epistel, Wahyu)
21. Tiga budaya apakah yang memengaruhi masa Perjanjian Baru? (Romawi, Yunani, Yahudi)

 Pelajaran 5: Kitab-Kitab Injil dan Kisah Para Rasul
22. Apakah dua tema utama yang dibicarakan dalam kitab-kitab ini?
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• Kehidupan dan pelayanan Yesus (Kitab-Kitab Injil) 
• Kelahiran dan penyebaran gereja (Kisah Para Rasul)

23. Berapa banyak tahun sejarah yang tercakup dalam Perjanjian Baru? (sekitar 95 tahun)
24. Berapa lama pelayanan Yesus berlangsung? (sekitar 3 tahun)
25. Apa tiga hal yang menandai pelayanan Yesus? (pengajaran, mukjizat-mukjizat, fokus 

kepada para murid)
26. Apakah arti dari perjanjian? (kovenan)
27. Apa tiga pergerakan yang ada dalam Kisah Para Rasul? 

• Injil menuju Yerusalem (Kisah Para Rasul 1-7)
• Injil menuju Yudea dan Samaria (Kisah Para Rasul 9-12)
• Injil menuju dunia Romawi (Kisah Para Rasul 13-28)

Pelajaran 6: Surat-Surat dan Wahyu
28. Berapa banyak epistel yang ada dalam Perjanjian Baru? (21)
29. Berapa banyak yang dikarang oleh Paulus? (13)
30. Ada berapa banyak penulis yang berbeda? (6: Paulus, pengarang Ibrani, Yakobus, Petrus, 

Yohanes, Yudas)
31. Apakah tujuan utama dari epistel-epistel? (nasihat)
32. Siapakah yang menulis Wahyu? (rasul Yohanes)
33. Apakah tema dari kitab Wahyu? 

• Dinyatakan dalam 1:1—wahyu Yesus Kristus. Hal itu ditulis untuk meyakinkan orang-
orang Kristen yang menderita bahwa Allah memegang kendali atas ciptaan-Nya dan 
pada akhirnya akan mengembalikannya ke kemuliaan yang dimaksudkan.

34.  Apa saja tiga pergerakan dalam Wahyu? 
• Dinyatakan dalam Wahyu 1:19:

◊ Hal-hal yang telah dilihat Yohanes (Wahyu 1)
◊ Hal-hal yang sedang terjadi (Wahyu 2-3)
◊ Hal-hal yang akan terjadi kemudian (Wahyu 4-22)

35. Apakah yang dibahas dari bagian sentral yang besar dari kitab ini (Wahyu 4-18)?
• Tribulasi besar di mana Allah membersihkan bumi dari kejahatan sebagai persiapan 

bagi kembalinya Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuhan 
dalam Wahyu 19.

Diskusi

Pengantar

Mintalah kelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat pribadi mereka tentang Alkitab. 
Apakah Anda memercayainya? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apakah dasar dari kepercayaan Anda?

• ATAU Apakah sumber dari keraguan-keraguan Anda?

• Seberapa konsisten Anda berkonsultasi dengannya guna mendapatkan saran dan arahan?

• Seberapa sering Anda menggunakan Alkitab ketika Anda memberikan nasihat atau dorongan kepada 
orang lain?

Apakah Ada yang Meragukan Keterandalan Alkitab?

Tanyalah kelompok bagaimana Anda akan menanggapi seseorang yang mengklaim Alkitab 
memiliki ketidakakuratan ilmiah dan/atau historis
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah orang tersebut untuk menyebutkan dan membuktikan ketidakakuratan-ketidakakuratan 

spesifik yang telah dia temukan. Apakah ketidakakuratan tersebut dan otoritas khusus apakah yang 
dia gunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan itu tidak akurat?

• Tunjukkan bahwa mereka yang telah berusaha menyanggah Alkitab selama berabad-abad 
untuk menggugurkannya dan tidak ada yang menemukan “peluru perak” ketidakakuratan yang 
membuktikan bahwa Alkitab tidak akurat.

Diskusikan bagaimana mereka akan menanggapi seseorang yang mengatakan bahwa Alkitab 
sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi rrelevan dengan budaya hari ini?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

• Alkitab ditulis untuk budaya-budaya kuno dan beberapa pernyataannya tidak lagi berlaku untuk 
budaya saat ini. Pengorbanan hewan-hewan, hukum-hukum tentang makanan, dan beberapa 
kebiasaan budaya sepenuhnya sesuai dengan budaya yang kepadanya mereka ditujukan. Akan 
tetapi, beberapa pernyataan tersebut tidak akan lagi relevan ketika berada pada sebuah budaya yang 
berbeda.

• Karena perbedaan-perbedaan budaya ini, kita membaca dan menerapkan Alkitab dalam dua 
langkah:
◊ Eksegesis bertanya bagaimana teks Alkitab diterapkan pada saat itu ditulis.
◊ Hermeneutika bertanya bagaimana teks Alkitab akan diterapkan pada zaman dan budaya kita.
◊ Paling sering keduanya dianggap sama, tetapi proses pembacaan dua langkah ini menjelaskan 

fakta bahwa kitab-kitab dalam Alkitab ditulis dalam sebuah konteks budaya yang berbeda.
 » Pengorbanan hewan-hewan sesuai bagi Israel kuno, tetapi tidak untuk hari ini.
 » Hukum-hukum tentang makanan melindungi Israel dari penyakit-penyakit yang tidak perlu 

kita khawatirkan pada hari ini.
 » Peranan-peranan yang secara kultural diperuntukkan bagi wanita-wanita dan budak-budak 

tidak lagi relevan di zaman modern.
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Klaim Alkitab bahwa Dia Dapat Dipercaya

Mintalah seorang anggota kelompok untuk membacakan 2 Timotius 3:16 dan diskusikan apa 
artinya “diilhamkan oleh Allah.”

• Secara harfiah, “dinafaskan Allah;” maksudnya adalah bahwa Allah mengarahkan para penulis untuk 
menyatakan makna yang tepat dari yang Dia maksudkan. Mereka paling sering menggunakan kata-
kata mereka sendiri untuk mengomunikasikan maknanya, tetapi Allah mengawasi dan membimbing 
mereka sehingga pernyataan-pernyataan itu mengomunikasikan apa yang Dia maksudkan.

Mintalah seseorang untuk membaca 2 Petrus 1:20-21 dan diskusikanlah artinya.
• Gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam Alkitab tidak berasal dari para penulisnya.

• Allah membentuk pemahaman para penulis akan gagasan-gagasan-Nya dan gagasan-gagasan 
tersebut tidak terkontaminasi oleh penafsiran manusia.

• Kehendak dan maksud dari pernyataan-pernyataan Alkitab tidak digerakkan oleh inisiatif atau 
ketertarikan manusia.

• Para penulis Alkitab, secara harfiah, “didorong” oleh Roh Kudus Allah.
◊  Kata Petrus yang digunakan dalam ayat 21 yang diterjemahkan “digerakkan” (New American 

Standard Bible) atau “didorong” (NIV) berarti “dibawa bersama, bergerak bersama ketika 
seseorang sedang ditopang, didukung, diangkut atau diarahkan” (Arndt & Gingrich, Leksikon 
Yunani-Inggris Perjanjian Baru).

◊  Kata kerjanya dalam bentuk pasif. Para penulis “didorong” oleh Roh Kudus

• Kalimat terakhir dari ayat 21 mengatakan bahwa mereka didorong oleh Roh Kudus ketika mereka 
“berbicara atas nama Allah.”

Dengan menggunakan paragraf ini dan paragraf berikutnya, bandingkan 2 Timotius 3:16 dan 2 
Petrus 1:20-21. Daftarkan dalam dua hal apa pesan mereka serupa dan keduanya berbeda.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

• Perbedaan-Perbedaan:
◊ Surat 2 Timotius mengklaim bahwa firman Tuhan bermanfaat dan memberikan alasan-alasannya 

sementara 2 Petrus tidak.
◊ Surat 2 Timotius menggunakan kata “diilhamkan” dan 2 Petrus mengelaborasi konsep tersebut 

dengan tiga pernyataan.
 » Bukan penafsiran pribadi
 » Bukan kehendak penulis yang diekspresikan
 » Penulis “didorong” saat mereka berbicara (menulis) pesan-pesan yang dimaksudkan Allah.

• Kesamaan-Kesamaan:
◊ Keduanya mengklaim bahwa gagasan-gagasan dalam Alkitab tidak terbatas pada hikmat dan 

pengertian manusia.
◊ Keduanya mengklaim bahwa Allah adalah Pengarang utama dari gagasan-gagasan dan pesan-

pesan Alkitab.
◊ Keduanya mengklaim bahwa manusia sepenuhnya berpartisipasi dalam mengekspresikan apa 
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yang dimaksudkan Allah.

Tidak ada bagian yang mengajarkan bahwa Allah menyingkirkan kepribadian individual penulis.

Bacalah pernyataan-pernyataan Amos yang bersahaja dalam Amos 4:1-3 dan bandingkan dengan 
puisi Yesaya dalam Yesaya 40:29-31.

• Amos adalah seorang petani yang memiliki kemampuan dan perumpamaannya menunjukkan akan 
hal itu. Yesaya adalah seorang nabi bagi para raja dan dengan jelas berpendidikan tinggi dan 
memiliki sanubari seorang penyair.

Ketika kita membandingkan bahasa Yunani Lukas sebagai seorang dokter yang berpendidikan 
dan penutur bahasa Yunani asli dengan bahasa Yunani Petrus yang sangat kasar sebagai seorang 
dengan “bahasa Yunani sebagai bahasa kedua” dan penulis yang kurang berpendidikan dalam 
2 Petrus, kita melihat bagaimana budaya dan pendidikan mereka memengaruhi tulisan-tulisan 
mereka.

Kitab Suci adalah sebuah upaya bersama—dengan Allah yang menyediakan gagasan-gagasan 
dan memastikannya dinyatakan secara akurat dan para penulis menggunakan kosa kata dan gaya 
tulisan mereka sendiri untuk secara jelas dan akurat mengomunikasikan apa yang Allah ingin 
agar umat-Nya mengerti.

Baca dan diskusikanlah apa yang dikatakan Paulus tentang hasil kemitraan Allah/manusia dalam 
1 Korintus 2:12-13.

Ada delapan bagian di bawah ini di mana para penulis memberikan penghargaan kepada Allah 
atas informasi yang ada dalam kitab mereka. Anda dapat menugaskan satu bagian ke anggota 
kelompok yang berbeda untuk membaca dan memberitahukan kelompok apa yang dikatakan 
bagian tersebut, atau Anda dapat membacanya sendiri dan berdiskusi bersama.

• Dalam Daniel 9:2 Daniel merujuk kepada pernyataan Yeremia sebagai sebuah perkataan dari Allah.

• Dalam Yeremia 29:10 (bagian yang dirujuk Daniel) Yeremia mengakui bahwa pernyataannya berasal 
dari Allah.

• Para nabi Perjanjian Lama secara konsisten menulis bahwa “Firman Tuhan datang . . .” (Yesaya 6:6; 
Yeremia 1:1-2; Yehezkiel 1:1-3; Hosea 1:1, dll.)

• Paulus dengan tegas menyatakan bahwa pesannya bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah 
(Galatia 1:11-13).

• Yohanes menyatakan bahwa penyataannya berasal dari Allah sendiri (Wahyu 1:1, 19).

Selama waktu-Nya di bumi, Yesus meneguhkan KItab Suci.

Mintalah anggota kelompok untuk membaca dan mengomentari bagian-bagian di bawah ini.
• Markus 7:13; 7:8; Lukas 4:21

• Yesus menunjuk pada Adam dan Hawa (Matius 19 4-5), banjir Nuh (Matius 24:37-39), dan ikan 
Yunus (Matius 12:38-41) sebagai peristiwa yang riil.

• Tanyakan apakah yang fakta ini katakan mengenai pandangan Yesus terhadap Perjanjian Lama.
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• Yesus menganggap kisah-kisah fantastis dari Perjanjian Lama sebagai peristiwa yang riil.

• Yesus mengklaim perkataan-perkataan-Nya sendiri adalah Kitab Suci (Yohanes 12:48-49).

• Yesus menggunakan Kitab Suci sebagai proklamasi-proklamasi yang berotoritas ketika menjawab 
pengkritik-pengkritik-Nya (Matius 22:32).

•  esus menggunakan Kitab Suci selama Dia dicobai untuk menyangkal Setan (Matius 4).

Kesatuan dan Pemeliharaan Alkitab

Tanyakan bagaimana Anda akan menjawab klaim bahwa Alkitab penuh dengan kontradiksi. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

• Perjanjian Lama ditulis selama periode seribu tahun dan mencakup tiga puluh sembilan kitab yang 
ditulis oleh tiga puluh pengarang yang berbeda.

• Setelah empat ratus tahun masa hening, Perjanjian Baru ditulis selama periode lima puluh tahun dan 
berisi dua puluh tujuh kitab yang ditulis oleh sembilan pengarang yang berbeda.

Akan tetapi, tema tunggal dari Kejadian sampai Wahyu adalah penyelamatan Allah atas manusia 
dari dosa melalui Putra-Nya, Yesus Kristus.

• Tiga puluh sembilan kitab Perjanjian Lama menyatakan Yesus sebagai pengharapan umat manusia 
akan keselamatan.

• Dua puluh tujuh kitab Perjanjian Baru menyatakan penggenapan akan pengharapan tersebut.

 Mereka yang mencoba mendiskreditkan Alkitab dengan menemukan kontradiksi-kontradiksi 
dalam pesan-pesannya masih belum berhasil.

 Bagikanlah fakta bahwa saat ini sudah tidak ada lagi naskah asli dari kitab-kitab dalam Alkitab, 
yang ada hanyalah salinan-salinannya.

Tanyakan kepada kelompok bagaimana fakta tersebut memengaruhi keyakinan Anda terhadap 
Alkitab yang kita baca hari ini. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 13)

• Naskah-naskah Alkitab telah disalin ribuan kali, dari berbagai belahan dunia, selama berabad-abad, 
tetapi pesan yang disalin setelah disalin tidak pernah berubah dengan cara apa pun.

• Hanya ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dalam teks, dan itu pun sangat sedikit, yang berhubungan 
dengan kesalahan-kesalahan kecil dalam penyalinan. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ini termasuk 
kesalahan seperti huruf-huruf yang terbalik (“ie” menjadi “ei,” urutan kata yang terbalik, dll.).

• Perhatian yang luar biasa dari para juru salin untuk menjaga—tidak hanya makna teks, tetapi juga 
kata-kata dan huruf-hurufnya dengan tepat—sangat menakjubkan.

• Tidak ada satu pun kebenaran Alkitab yang telah terpengaruh dengan cara apa pun oleh kesalahan-
kesalahan penyalin. 

Teks Perjanjian Lama
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Karena dianggap sebagai teks-teks suci, para juru salin sangat berhati-hati untuk melestarikannya 
dengan akurat

Diskusikanlah pemeliharaan yang ketat yang dilakukan oleh kaum Masoret.
• Kaum Masoret adalah para juru salin terlatih yang menganggap teks-teks Alkitab ini sebagai tulisan-

tulisan suci dari Allah dan karenanya mereka mengerjakannya dengan rasa hormat tertinggi.

• Setelah menyalin satu halaman, para juru salin kaum Masoret akan menghitung huruf-huruf, 
baik yang ada di dokumen asli maupun salinannya. Jika jumlah huruf berbeda, maka mereka akan 
memusnahkan salinan tersebut dan membuat salinannya kembali.

• Gulungan-Gulungan Laut Mati, ditemukan pada 1947, ribuan tahun lebih tua dari naskah-naskah 
yang digunakan saat ini. Setelah membandingkan dengan hati-hati, naskah-naskah Laut Mati kuno 
identik dengan Teks-Teks Masoret yang digunakan untuk menerjemahkan Perjanjian Lama dalam 
Alkitab yang kita gunakan saat ini. Pemeliharaan yang diberikan untuk menjaga keakuratan teks-teks 
ini meyakinkan kita bahwa kita memiliki salinan-salinan dengan ketepatan luar biasa dari apa yang 
para penulis asli catatkan.

Diskusikanlah keyakinan anggota kelompok terhadap keakuratan Alkitab yang mereka pegang di 
tangan mereka hari ini.

• Jika tidak ada yang menyebutkannya, tunjukkanlah fakta bahwa Allah yang sama yang dengan susah 
payah mengilhami para penulis untuk secara akurat menuliskan pesan-Nya pasti akan bertindakan 
untuk memelihara pesan tersebut.

Teks Perjanjian Baru

Meskipun terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian minor dari penyalin di antara teks-teks yang 
ada, klaim apa yang akan dibuat oleh seorang sarjana tekstual Perjanjian Baru untuk Alkitab yang 
Anda baca hari ini. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Tidak ada ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang ditemukan yang memengaruhi makna dari setiap 
bagian Alkitab yang kita baca hari ini. Apa yang kita baca dalam Alkitab modern kita adalah pesan 
yang sama yang telah dipelihara dengan hati-hati dan saksama selama berabad-abad sejak teks 
aslinya ditulis.

Untungnya, kita memiliki banyak salinan naskah Perjanjian Baru untuk diperbandingkan. Selain 
itu, salinan-salinan tersebut lebih dekat dengan waktu tulisan-tulisan aslinya daripada literatur-
literatur lain yang ada pada masa mereka.

Para sarjana yang mempelajari dokumen-dokumen kuno seperti Perjanjian Baru menimbang dua 
faktor: (1) Berapa banyak salinan dari sebuah teks yang kita miliki dan seberapa akurat salinan 
tersebut sesuai? (2) Seberapa dekat waktu salinan-salinan tersebut dengan dokumen aslinya? 
Membandingkan teks-teks Perjanjian Baru dengan tulisan-tulisan lain pada waktu mereka—yang 
diterima sah tanpa pertanyaan—menambahkan keyakinan yang besar kepada kepercayaan kita 
akan keakuratan teks-teks Perjanjian Baru kita. Kita memiliki

• 10 manuskrip tentang Perang Galia Caesar; Penanggalan terawal: 900 M
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• 20 manuskrip Livius tentang Sejarah Roma; Penanggalan terawal: 400 M

• 8 manuskrip Thucydides tentang Sejarah; Penanggalan terawal: 900 M

• 8 manuskrip Herodotus tentang Sejarah; Penanggalan terawal: 900 M

• 14000 manuskrip dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru; Penanggalan terawal: 125 M

• Untuk Perjanjian Baru, kita memiliki ribuan naskah dengan kesepakatan yang identik (terkecuali 
ketidaksesuaian-ketidaksesuaian minor oleh penyalin yang tidak memengaruhi makna teks itu 
sendiri).

• Beberapa dari teks itu hanya terpisah dari naskah aslinya kurang dari dua ratus tahun.

Dari sudut pandang bukti tekstual, tidak ada dokumen kuno yang setara dengan Perjanjian Baru. 
Tidak ada alasan untuk meragukan bahwa apa yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus atau 
apa yang Yohanes tulis tentang Yesus yang telah dipelihara dengan ketepatan yang utuh dalam 
Alkitab yang kita baca hari ini.

Berilah anggota kelompok beberapa menit untuk merenungkan dan mengomentari tanggapan 
mereka terhadap teks-teks Alkitab.

Keakuratan Nubuat Alitab 

Bacalah Ulangan 18:22 dan diskusikan arti dan juga implikasi-implikasinya.

Bacalah lagi Yeremia 29:10 dan kemudian Ezra 6:15, yang memberikan penanggalan yang pasti 
dari pembangunan kembali bait suci setelah penawanan oleh Babilonia. Bait suci ini dihancurkan 
pada 586 SM dan dibangun kembali pada 516 SM. Buatlah kesimpulan.

Bacalah penglihatan Daniel tentang empat binatang besar yang mewakili empat bangsa yang 
akan memerintah orang Yahudi.

◊ Daniel 7:17 menjelaskan penafsiran terhadap penglihatan Daniel akan empat binatang besar 
(7:1-28). Setiap binatang besar menggambarkan bangsa yang akan memerintah atas orang 
Yahudi di masa yang akan datang.

◊ Bacalah deskripsi binatang besasr ketiga dalam 7:6 yang menggambarkan kerajaan Yunani.
 » Macan tutul dengan empat sayap menggambarkan kecepatan yang luar biasa, yang 

mencirikan Alexander Agung menyapu seluruh dunia kuno.
 » Empat kepala binatang besar itu menggambarkan fakta bahwa ketika Alexander meninggal, 

kekaisarannya terbagi di tangan keempat jenderalnya. Dua dari empat jenderal, Ptolemeus 
dan Seleukid, memerintah atas orang-orang Yahudi dari 323 SM hingga 166 SM.

◊ Penglihatan Daniel terjadi berabad-abad sebelum zaman Alexander

Bacalah Yesaya 36:5-7 dan kemudian 37:36-38. Sanherib, raja Asyur, telah mengepung Yerusalem 
dan mengancam akan menghancurkannya. Raja Yehuda, Hizkia, meminta nasihat dari nabi Yesaya 
dan Yesaya menubuatkan bahwa Yerusalem akan terselamatkan dan putra-putra Sanherib akan 
membunuhnya (36:5-7). Hal itu terjadi tidak lama setelah Sanherib kembali ke Asyur (37:36-38).

Bacalah tantangan Allah kepada berhala-berhala palsu (Yesaya 41:21-24) dan kemudian klaim-
Nya dalam 42:8-9 dan diskusikanlah bagaimana Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan 
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berhala bukan.

Hal-hal ini adalah tiga dari ratusan nubuat serupa yang telah tergenapi secara akurat.

Mintalah anggota kelompok untuk merenungkan nubuat-nubuat Perjanjian Lama yang 
merupakan sejarah bagi kita dan bagaimana hal itu memengaruhi kepercayaan mereka terhadap 
klaim Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah.

Selain itu, ada banyak pernyataan langsung dan tersirat tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. 
(Untuk bagian-bagian berikut ini, Anda mungkin ingin menugaskan bagian Perjanjian Lama 
kepada satu orang dan Perjanjian Baru kepada yang lain. Mintalah bagian Perjanjian Lama dibaca 
terlebih dahulu, baru kemudian Perjanjian Baru). Mintalah para sukarelawan untuk membaca 
bagian-bagian berikut dan jelaskan apa yang bagian-bagian ini maksudkan.

• Yesaya 7:14 dan Lukas 1:26-35 (kelahiran melalui anak dara)

• Mikha 5:2 dan Matius 2:1 (Bethlehem)

• Yesaya 7:14 dan Matius 2:1 (Imanuel)

• Yesaya 9:1-2 dan Matius 4:12-16 (Galilea)

• Zakharia 9:9 dan Matius 21:1-5 (kedatangan yang dielu-elukan)

Diskusikan fakta bahwa Yesus adalah penggenapan janji akan seorang juruselamat dan penguasa 
dari Allah dalam Perjanjian Lama.

Dampak Kuat dari Alkitab

Paulus menuliskan bahwa Injil akan mengubahkan kehidupan-kehidupan dari mereka yang 
mengikutinya.

• Injil mengubah budaya-budaya dan masyarakat.
◊ Mintalah anggota kelompok untuk menyebutkan tindakan-tindakan sosial atau perubahan-

perubahan dalam masyarakat yang terilhami dari pengajaran-pengajaran Alkitab. (rumah sakit-
rumah sakit, sekolah-sekolah, keluarga-keluarga, wanita-wanita, perbudakan, hak asasi manusia, 
dll.)

• Masyarakat berubah hanya ketika orang-orangnya berubah. Yesus mengubah dunia dan seseorang 
sekaligus.
◊ Bacalah 2 Korintus 5:17 dan diskusikanlah artinya.
◊ Sebuah gambaran awal dari perubahan pribadi terlihat pada para pengikut Yesus sendiri. Mereka 

melarikan diri saat penyaliban-Nya (Markus 14:50) dan Petrus menyangkal Dia sebanyak 
tiga kali. Setelah kebangkitan-Nya, mereka dipenjarakan dan disesah (Kis. 4:1-4; 5:40) tetapi 
mereka terus memberitakan pesan-Nya. Semua dari mereka selain rasul Yohanes menjadi martir 
daripada menyangkal Yesus.

Mintalah kelompok untuk membagikan
• Keadaan-keadaan di mana kehidupan seorang teman atau tetangga telah dipengaruhi oleh Injil.

• Keadaan-keadaan di mana Alkitab memiliki sebuah dampak bagi kehidupan dan keluarga mereka 
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sendiri.


