BUKU III
BERJALAN DENGAN KRISTUS
MENGAMBIL MANFAAT DARI PELAJARAN INI
Alkitab adalah sebuah buku kehidupan, suatu peti perbendaharaan kebenaran
Menyegarkan jiwa,
Memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman,
Menyukakan hati,
Membuat mata bercahaya,
Lebih indah daripada emas,
lebih manis daripada madu … dan orang yang berpegang padanya
mendapat upah yang besar.
- dari Mazmur 19:8-11
Kebijaksanaan dan kekayaan berlimpah2 yang Allah telah sediakan dalam FirmanNya yang berlaku untuk setiap orang Kristen, tetapi hanya dimiliki oleh mereka
yang menggalinya. Renungan dan doa adalah dua kunci yang membuka gudang
kebijaksanaan Allah sementara anda mempelajarinya. Renungkanlah dengan penuh
doa tiap ayat yang anda selidiki, akan menolong anda mengerti artinya serta
pengetrapannya kedalam hidup anda.
“Renungkanlah hal-hal ini; serahkanlah dirimu – sendiri untuk itu,
sehingga keuntunganmu boleh nampak kepada semua orang.”
I Tim. 4:15 (dari King James)
Untuk menolong anda merenungkan Firman Tuhan, buku ini memperkenalkan
suatu jenis pertanyaan secara baru dimana anda menuliskan kembali ayat-ayat itu
dengan kata-kata anda sendiri. Untuk mengerjakan hal itu, bacalah ayat-ayat itu
dua atau tiga kali dan pikirkan terus. Kemudian tuliskan kembali apa yang ayat
tersebut katakan seakan-akan anda sedang menceritakannya kepada orang lain.
Anda akan mempelajari lebih banyak mengenai Alkitab dan berjalan dengan Kristus
sementara anda mempelajari pasal-pasal mengenai:
Gereja
Apakah Alkitab itu
Firman Tuhan dalam kehidupan anda
Prinsip-prinsip doa
Ingat mintalah petunjuk dari Roh Kudus, dan teraturlah dalam pemahaman anda.
Dengan kecepatan satu pasal tiap minggu, maka anda akan siap bagi Buku ke IV –
WATAK ORANG KRISTEN.
PASAL 1 GEREJA

GEREJA, TUBUH KRISTUS
Bahasa asli dari kata gereja adalah EXLESIA (dalam bahasa Yunani)

EKLESIA terdiri dari dua suku kata yaitu EK dan KALEO.
EK artinya keluar dan KALEO berarti dipanggil, EKLESIA: dipanggil keluar.
EKLESIA (GEREJA) adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dipanggil dari
kegalapan dan masuk dalam terang Tuhan. Orang-orang ini
dipersekutukan didalam gereja melalui baptisan dengan
Perjanjian Baru sebagai pedomannya. Kumpulan ini secara
organisasi dipimpin oleh seseorang (biasa disebut pendeta).
Secara organisme pimpinan atau kepala dalam kumpulan ini
adalah Tuhan Yesus Kristus. Kumpulan atau persekutuan
ini berkewajiban melakukan ord~nan~i yaitu baptisan dan
perjamuan Tuhan, sebagaimana diperintahkan oleh Yesus
Kristus.
Keanggotaan gereja terdiri dari orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh
Allah dan dipersekutukan melalui baptisan, orang-orang dari banyak macam suku,
latar belakang, pendidikan, bahasa, kebudayaan d~~
Kata lain yang sering disebut untuk kata gereja adalah Sidang Jemaat.
1. Dalam Efesus 5:23
1) Apakah kedudukan Kristus dalam gereja?__
2) Bagaimanakah gereja dilukisakan?__
2. Bagaimanakah Kristus memperoleh gereja? (Kis. Ras. 20:28)__
3. Apakah yang Ia telah lakukan bagi kita melalui kematianNya? (Efs. 1:7)__
4. Hal apakah yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan anggotaanggota dari gerejaNya? (I Yoh. 4:7) __
5. Roma 12:4,5 mengajarkan bahwa semua orang yang beriman dalam Jemaat
adalah__
6. Tiap orang beriman dalam gereja setempat diberikan tanggung jawab yang
berbeda namun penting dalam tubuh rohani (gereja). Baca I Kor. 12:14-27.
1) Siapakah yang memberikan kepada anggota-anggota kedudukan yang
beraneka ragam? (ayat 18)__
2) Apakah keinginannya? (Ayat 25)__
3) Apakah ada jabatan yang tidak perlu dalam Tubuh? (ayat 20-22)__
7. Seandainya ada orang kristen lain ditolong atau menderita, bagaimana
pengaruhnya kepada kita? I. Kor. 12:26 (Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Hal itu sedikit mempengaruhi kita jika kita tidak mengenalnya atau
mengetahui hal itu.
2) Hal itu sangat mempengaruhi kita, jikalau ia adalah anggota dari kelompok
atau suku yang sama dengan kita.
3) Dalam beberapa hal kita akan turut merasakannya dan dalam beberapa
hal tidak.
4) Hal itu selalu mempengaruhi kita karena kita adalah anggota dari tubuh
rohani yang sama.
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“Tak dapat kukatakan apa sebabnya harus timbul
Pikiran pada seseorang yang jauh dan terpisah lama,
Dalam dewakan cepat pada ingatan,
Kecuali ada pentingnya harus berdoa.”
“Mungkin waktu itu temanku mengalami pergumulan sengit,
Kelemahan yang mengerikan, keberanian yang berkurang,
kegelapan,
Kehilangan rasa kebenaran;
Dengan demikian, waktu ia memerlukan doaku, aku berdoa.”
--------------------------------------------------------------------------------------------Sudahkah anda memulai dengan orang lain dalam pemahaman ini?
Adakah anda memiliki tetangga atau teman2 yang ingin bersamasama memahami buku ke 1? Anda dapat Memulai.
———————————————————————————————
Kutipan dari: How I Know God Answers Prayer
By Mrs. Jonathan Goforth, Moody Press.
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8. Apakah tanggung jawab setiap orang kristen terhadap orang lain dalam
gereja? (I. Pet. 4:10)__
Kitab Efesus memberikan kepada kita inti dari ajaran Perj. Baru mengenai
gereja sebagai Tubuh Kristus. Perhatikan bagaimana Efesus 2:19-3:12; 4:116 dan 5:21-27 menyimpulkan pokok penting ini.
9. Dimanakah orang-orang beriman berkumpul sebelum mereka memiliki gedung
gereja? (Roma 16:5; I. Kor. 16:19)__
10. Pada hari apakah mereka bertemu? (Kis. Ras. 20:7)__
11. Daftarkanlah 4 hal penting untuk suatu gereja dari Kis. Ras. 2:42.
_____________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
Masih banyak tentang gereja setempat yang harus dipelajari daripada
yang dapat dicakup dalam pasal ini. Tanyakan pada pendeta anda
keterangan selanjutnya mengenai organisasi dan kepemimpinannya.
12. Apakah keinginan Allah bagi suatu gereja setempat? (Tuliskanlah
I. Kor. 1:10 dalam kata-kata anda sendiri)__

PENDETA DAN PENDETA TENTARA
Seorang pendeta adalah seorang gembala atau Pemimpin rohani daripada
gereja setempat. Ia bertanggung jawab untuk memelihara, melatih dan
memimpin orang-orang beriman dalam kelompoknya. Seorang pendeta
tentara memiliki tanggung jawab ini dalam angkatan bersenjata.
13. Kepemimpinan rohani macam apakah yang Allah janjikan dalam Perjanjian
Lama? (Yor. 3:15)__
14. Dari Efesus 4:11-16
1) Siapa lagi selain rasul-rasul, dan nabi-nabi yang bertanggung jawab
membina orang2 kudus? (ayat 11)__
2) Apakah alasan2 yang menyebabkan ~~~~~ itu diberikan? (Ayat 12)__
3) Apakah yang menjadi tujuan utama dari pelayanan kristen demikian?
(ayat 13)__
15. Dalam Kis. Ras. 20:28
1) Bagaimanakah pemimpin2 gereja dilukiskan__
2) Siapakah yang memberikan kepada mereka kedudukan ini?__
3) Apakah tanggung jawab mereka?__
16. Bagaimana seharusnya pemimpin2 gereja menerima tanggung jawab mereka?
(I. Pet. 5:2)
(Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) dengan sungguh-sungguh, sebagaimana ditunjuk oleh Allah
2) diluar perasaan tugas
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3) memandangnya sebagai suatu keuntungan keuangan maupun
kesempatan untuk pelayanan.
4) sampai mereka dapat memperoleh seseorang yang lain untuk
mengambilnya.
17. Dalam I. Pet. 5:3,4
1) Bagaimana seharusnya mereka melaksanakan kekuasaan mereka?__
2) Gembala yang setia dijanjikan suatu pahala tatkala Kristus datang kembali
Benar atau Salah
18. Panggilannya untuk memberitakan
1) _____________________________________________ (Efes. 3:8)
2) _____________________________________________ (II Tim. 4:2)
3) _____________________________________________ (II Kor. 4:5)

TANGGUNG JAWAB KITA
19. Hal apakah yang Ibrani 10:25 memperingatkan kita supaya jangan kita
abaikan?__
20. Dalam Efes. 4:2,3
1) Apakah tanggung jawab kita? (ayat 3)__
2) Hal apakah yang membantu persatuan? (ayat 2)
21. Bagaimanakah seharusnya mereka yang ditunjuk untuk berkhotbah dan
mengajar dis~k~ng?
1) I. Kor. 9:14__
2) Gal. 6:6__
Tiga tanda yang membedakan gereja yang mula-mula:
1) Murah hati
2) Doa 3) Kuasa
22. Ibrani 13:7 mengajar kita mengenai orang yang mengajarkan kita firman
Tuhan:
(Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Bahwa kita harus mendengarkan pengajaran mereka dan mengajak orang
lain untuk datang mendengar pengajaran mereka.
2) Bahwa kita tidaklah seharusnya mengharapkan iman seperti yang mereka
miliki.
3) Bahwa kita seharusnya memperhatikan kehidupan mereka yang saleh
serta mengikuti teladan mereka.
23. Ringkaskanlah dalam kata2 anda sendiri tentang bagaimana kita seharusnya
menolong pemimpin2 rohani kita menurut. Kolose 4:3,4__
"Pelayanan anda mulai tatkala kebaktian gereja selesai.”
24. Ulangi kembali dengan berdoa pertanyaan2 dan jawab2 anda dalam pasal
ini.
- Pelajaran apakah yang paling bermanfaat yang telah anda pelajari?__
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1) Yak. 1:5
2) Maz. 119:34__
3) Maz. 119:133__
4) Mat. 26:41__
5) Maz. 51:3,11__
6) Maz. 37:5__
7) Maz. 19:15__
23. Siapakah lagi yang harus kita doakan?__ (Mat. 5:44)
Apakah anda sedang menggunakan sebuah daftar doa?
Anda akan menemukan bahwa hal itu suatu peringatan yang berguna dalam doa
(satu halaman doa dilampirkan dalam pelajaran ini). Ini dapat meliputi:
- keluarga anda
- teman2 dan kenalan2 yang bukan kristen
- pendeta dan gereja anda
- utusan 2 Injil dan pekerja2 Kristen yang anda kenal
- kebutuhan anda pribadi
- mereka yang menentang Kristus, atau orang2 Kristen lainnya.
“Bersikap pastilah dengan Tuhan, dan Tuhan akan bersikap pasti dengan anda.”

SEBUAH CONTOH DARIPADA DOA
24. Di dalam Mat. 6:9-13 Yesus mengajarkan prinsip2 tertentu yang kita harus
masukkan dalam doa pribadi kita. Bacalah isi daripada ayat2 ini dengan
teliti dan jawablah pertanyaan berikut:
1) Kepada siapakah kita berdoa?__
2) Nama siapakah yang harus kita hormati dan sembah?__
3) Apakah arti “Datanglah kerajaanMu” menurut pendapat anda?__
4) Kalimat yang manakah yang meliputi kepatuhan pribadi kita kepada
Tuhan?__
5) Kebutuhan khusus apakah yang harus kita minta untuk disediakan?__
6) Sambil kita minta kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita,
kewajiban apakah yang kita peroleh?__
7) Dua hal apakah yang harus kita doakan agar kita dipeliharakan?__
25. Hal apakah yang terpenting mengenai doa yang anda telah pelajari didalam
pasal ini? Bagaimanakah anda dapat menerapkannya?
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15. Apakah salah satu rintangan untuk terjawabnya doa? Maz. 66:18
Pasal mengenai Kuasa dalam doa pada Buku ke 6 mencakup lebih banyak
hal tentang memperoleh jawaban doa.
16. Ringkaskanlah dengan singkat syarat2 daripada doa didalam pertanyaan 9
sampai dengan 15
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
“Kita harus berdoa ketika kita cenderung akan berdoa, karena adalah
berdosa untuk mengabaikan kesempatan yang indah itu. Kita harus
berdoa jika kita tidak dalam keadaan hati yang betul, karena akan
berbahaya untuk tinggal didalam keadaan hati yang sebegitu tidak
sehat.”
- Spurgeon –

APA YANG PERLU KITA DOAKAN
17. Dalam Roma 10:1
1) Bagaimanakah Paulus menggambarkan keinginan hatinya akan orang2
senegerinya yang sesat?__
2) Apakah yang ia lakukan untuk itu?__
3) Apakah tujuannya untuk Mereka?__
18. Menurut I Tim. 2:1-4
1) Apakah ketiga golongan manusia yang harus kita doakan?__
2) Mengapa?__
19. Allah menginginkan kita berdoa khususnya untuk mereka yang melayani
Kristus diseluruh dunia?
1) Efes. 6:18-20__
2) II Tes. 3:1,2__
21. Menurut Efes. 6:18-20 kita harus: (Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Sekali-sekali berdoa untuk orang kristen lain
2) Berdoa dengan rajin
3) Mengijinkan Roh Kudus memimpin kita dalam doa
4) Berdoa untuk semua orang kristen
5) Hanya berdoa untuk mereka yang berkhotbah dan mengajar.
22. Apakah yang harus kita minta untuk diri kita sendiri?
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- Langkah2 praktis apakah yang dapat anda ambil untuk menjadikannya
bagian dari kehidupan anda?__

BAPTISAN
Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu: Baptizo. Yang berarti diselamkan,
atau dibenamkan (beneath in the water).
Baptisan air merupakan perbuatan manusia. Hanya Yesus Kristus yang dapat
menyelamatkan manusia dari dosa2nya. (Ingat apa yang disampaikan malaikat
didalam Mat. 1:21)
1. Dalam Efesus 2:8,9
1) Bagaimanakah seseorang selamat?__
2) Keselamatan adalah karunia Tuhan, sikap yang bagaimanakah yang
Tuhan tidak kehendaki?__
2. Di dalam Matius 28:18-20
1) Siapakah yang memberi perintah agar seseorang dibaptiskan?__
2) Sebelum dibaptiskan seseorang itu harus bagaimana~ dulu? (ayat 19)__
3) Sesudah seseorang dibaptiskan, apakah yang harus dilakukan lagi
terhadap orang tersebut? (ayat 20)__
4) Perintah siapakah yang harus dituruti dalam gereja? (ayat 20)__
3. Periksalah ayat2 berikut dengan baik. Sebelum seseorang dibaptiskan apakah
syarat yang harus lebih dahulu dipenuhi?
1) Kis. Ras. 2:41__
2) Kis. Ras. 8:12, 13__
3) Kis. Ras.8:26-39__
4) Kis. Ras.10:44-49 bandingkan dengan Efes. 1:13,14__
5) Kis. Ras.16:29-33__
6) Kis. Ras.18:6__
4. Bilakah Rasul Paulus dibaptiskan? Sesudah diselamatkan atau sebelumnya?
Kis. Ras. 9:1-19a__ (Perhatikan ayat 3-8 dan ayat 13)
5. Cara pembaptisan yang benar pasti melambangkan/menggambarkan arti
Baptisan itu sendiri? Bacalah Roma 6:3-11 dan Kolose 2:12. Apakah arti
Baptisan itu?__
6. Bagaimanakah cara Filipus membaptiskan sida2 itu? Kis. Ras. 8:30__
7. Bagaimanakah Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus? (Mat. 3:1317)__
8. Dalam Matius 19:13-15
1) Apakah Yesus membaptiskan anak-anak?__
2) Apakah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi anak2 tersebut?__
3) Siapakah yang empunya Kerajaan Sorga?__
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9. Sudahkah Saudara dibaptiskan sesuai dengan firman Tuhan?__
Bila dan dimana?__
Kalau belum, maukah Saudara dibaptiskan sesuai dengan Firman Tuhan?__
10. Menurut Yohanes 4:2, siapakah yang membaptiskan?__

KEBENARAN-KEBENARAN YANG DILAMBANGKAN OLEH
BAPTISAN:
1) Untuk menyatakan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus,
selanjutnya untuk menyatakan kematian, penguburan dan kebangkitan
orang beriman. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan.
2) Orang Kristen mengakui dirinya berdosa sepatutnya mereka harus mati;
disamping itu merekapun mengakui bahwa kematian Kristus adalah
karena dosa mereka; bahkan mereka menerima kehidupan Kristus dalam
dirinya, sehingga mereka hidup bersandar kan Kristus dan bagi Kristus.
(Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah)
3) Untuk menyatakan bahwa mereka sudah disucikan melalui darah Yesus
yang mulia itu segala kenajisan mereka sudah dibersihkan sehingga
menjadi suci, tiada bercela.
Baptisan dan Perjamuan Tuhan (bukan perjamuan kudus) adalah dua ordonansi/
perintah Kristus yang harus dilakukan didalam gereja, karena keduanya
menggambarkan Injil.
11. Dalam I Kor. 11:17-34
1) Apakah tujuan atau maksud perjamuan tersebut? (ayat 24-26)__
2) Sebelum seseorang ikut didalam Perjamuan Tuhan dengan tidak
berlayak?: (ayat 28)__
3) Apakah akibatnya apabila seseorang ikut didalam Perjumuan Tuhan
dengan tidak berlayak?: (ayat 27, 29-31)__
12. Perjamuan dilakukan secara kolektif (bersama-sama). Kis. Ras. 20:7; Mat.
26:26-30.
* Benar
atau
* Salah
Perjamuan Tuhan adalah semata-mata lambang. Pada lambang itu sendiri tidak ada
kuasa untuk menguduskan dan melahirkan kembali seseorang. Demikian pula dengan
keping roti yang tidak beragi dan air anggur, itu hanyalah suatu lambang yang sama
sekali tidak mungkin untuk menjadi tubuh dan darah Kristus yang sejati, meskipun
sudah didoakan oleh gembala sidang (pendeta).
Pasal 2…
PASAL 2

APAKAH ALKITAB ITU?
“Saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian Allah terbaik yang
pernah diberikan kepada manusia. Semua kebajikan dari Juru Selamat
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1) Dia akan menyahut jika kita menggunakan bentuk doa yang tepat
2) Dia akan menjawab dan memberikan perkara2 yang lebih besar daripada
apa yang sudah kita pikirkan.
3) Ia akan menjawab jika kita berdoa dengan penuh kuasa dan keras.
“Engkau datang kepada Raja.
Permohonan yang besar yang engkau bawa
Karena anugerahNya dan kuasa yang sedemikian
Tak seorangpun yang permintaannya terlalu besar”
- John Newton –

SYARAT-SYARAT DARIPADA DOA
9. Apakah salah satu hal yang kita harus lakukan untuk memperoleh jawaban2
doa?__ (Yoh. 16:24)
10. Diatas jasa (nama) siapakah seharusnya kita berdoa? (Yoh. 14:13,14)__
Kita memasuki hadirat Tuhan hanya dengan dasar darah Yesus Kristus
yang sudah tercurah karena dosa2 kita. Dengan disucikan, dengan berani
kita boleh menghampiri ruangan takhta raja dengan segala keistimewaan
daripada keanggotaan didalam keluarga kerajaan (Ibrani 10:19).
Pola Ilahi daripada doa ialah berdoa kepada Bapa, didalam nana AnakNya,
dengan perto lengan daripada Roh Kudus.
11. Selagi kita berdoa, sikap kita harus mengikuti teladan Yesus, “Bukan
kehendakku __ (Luk. 22:42)
12. Apakah syarat lain daripada doa yang dijawab? (Ibrani 11:6; Mat. 21:22)__
13. Apakah yang memberikan kita imam bahwa Allah mendengarkan kita? (I
Yoh. 5:14,15)
(Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Mengulangi doa yang sana ber-kali2 dalam sehari
2) Memohon sesuai dengan kehendak Tuhan
3) Memohon dengan ketulusan
14. Bagaimanakah kita mendapatkan kehendak Tuhan dan membangun iman
untuk jawaban2?
(Yoh. 15:7) Garis dibawah jawaban yang tepat
1) Dengan cukup lama tetap dalam doa
2) Dengan membaca Alkitab sebelum berdoa
3) Dengan mempertahankan sesuatu persekutuan yang utama dengan
Kristus, dan memiliki FirmanNya didalam hati kita.
“Makin banyak saya berdoa, semakin banyak saya merasakan
kebutuhan akan Firman Tuhan. Makin banyak saya membaca Firman
Tuhan, semakin banyak kuasa saya harus berdoa, dan semakin banyak
kuasa saya peroleh didalam doa.”
- Andrew Murray –
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PASAL 4 PRINSIP-PRINSIP DOA

dunia disampaikan kepada kita melalui Kitab ini … Segala sesuatu
yang paling layak bagi kesejahteraan manusia, saat sekarang dan
yang akan datang. Digambarkan di dalamnya.”
- Abraham Lincoln –

“Kesukaran dan kebingungan mendorong saya kepada doa, dan doa
menjauhkan kebingungan dan kesukaran.”
- Philip Nelanchton –

JANJI-JANJI DARIPADA DOA DAN PERINTAH-PERINTAH
1. Oleh karena Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita, kita disuruh untuk
melakukan apa?__ (Maz. 62:9)
2. Dengan sikap yang bagaimana seharusnya kita menghampiri Allah didalam
doa? (Garis dibawah jawaban yang tepat) Ibrani 10:22
1) Dengan takut
2) Dengan sepenuh-penuh hati
3) Berjaga-jaga, suci dan hati-hati
4) Dengan sangat hati-hati supaya kita berdoa dengan tepat.
3. Dalam Lukas 11:9, apakah ketiga kata yang Yesus gunakan menggambarkan
doa, dan janji apakah yang berhubungan dengan tiap-tiap kata itu?
Perintah
Janji
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
4. Dalam Filipi 4:6,7
1) Kita disuruh untuk tidak melakukan hal apa?__
2) Apa yang dapat kita lakukan?__
3) Apa yang dijanjikan?__
5. Dalam Maz. 50:15, apakah perintah Tuhan?__
Apakah janjiNya?__
“Kadang2, mungkin anda mendengar orang lain berdoa dengan sangat
bebas dan lancar, padahal anda dengan susah payah mengucapkan
kata2 doa dengan terputus2. Dengan demikian mulai sekarang anda
siap untuk melihat kesalahan sendiri dan memuji Dia, seolah-olah
sepuhan emas dari kunci menjadikannya lebih mudah membuka pintu.”
- William Gurnall –
6. Dua alasan apa sehingga Allah menjawab doa kita?
1) Yoh. 14:13__
2) Yoh. 16:24__
Ulangi kembali pasal mengenai “HIDUP YANG BERIBADAT” dalam
BUKU II ada lebih banyak Firman Tuhan dan bantuan mengenai doa.
7. Tuliskan kembali I. Tes. 5:16-18 dalam kata2 anda sendiri.__
8. Yeremia 33:3 dan Efs. 3:20 mengajarkan bahwa jikalau kita memyeru
kepadaNya (Garis dibawah jawaban yang tepat)
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FIRMAN SIAPAKAH ITU?
1. Apakah yang dikatakan II Timotius 3:16 tentang Alkitab? (Garis dibawah
jawaban yang tepat)
1) Beberapa bagian Alkitab diwahyukan Allah
2) Ada beberapa bagian yang tidak diwahyukan Allah
3) Semuanya diilhamkan/diwahyukan Allah
4) Hanya bagian 2 yang berbicara kepada kita secara pribadi yang
diwahyukan Allah.
2. Dalam I Kor. 2:13
1) Bagaimanakah Paulus belajar dan berkata-kata tentang rahasia Allah?__
2) Roh mengajarkan pengertian2 yang umum atau kata2 yang sebenarnya?__
3. Bagaimanakah Allah memberikan kepada kita FirmanNya yang tertulis? (II
Pet. 1:20,21)__
4. Dari Yeremia 30:1,2 dan Yesaya 30:8
1) Apa yang nabi2 disuruh lakukan?__
2) Bagaimanakah mereka mempelajari tentang apa yang mereka katakan
dan tulis?__
5. Apakah yang dapat kita yakin mengenai Firman Tuhan?
1) Ams. Sal. 30:5__
2) Maz. 111:7,8__
3) I Pet. 1:24,25__
“Alkitab adalah buku yang paling menarik yang pernah ditulis.
Penulisannya dilakukan oleh kurang lebih dari 40 orang dari beberapa
negeri dan lingkungan pekerjaan. Mereka menuliskannya dalam jangka
waktu hampir 1500 tahun dalam tiga bahasa – Ibrani, Arami, Yunani.
Meskipun demikian Alkitab adalah suatu kesatuan yang tersusun baik
dengan satu tema agung dan Tokoh yang Utama ialah Yesus Kristus.
Semua ini tidak mungkin jika Alkitab tidak memiliki Satu Penulis utama
– dan itu memang demikian.” - Roh Kudus –

APAKAH MANFAATNYA?
1)
2)
3)
4)

6. Firman Tuhan diberikan supaya berfaedah bagi: (II Tim. 3:16)
Apa yang harus dipercayai dan dilakukan
Dimana kita telah berdosa
Bagaimana mengubahnya
Bagaimana seharusnya hidup
7

“Hai manusia, aku mohon padamu, janganlah memperlakukan janji2
Allah seperti barang2 yang ajaib dalam museum, tetapi percayailah
dan gunakanlah…”
- Charles Spurgeon –
7. Apa yang Firman Tuhan dapat berikan kepada kita? (Jawab dengan satu
atau dua kata
1) Maz. 119:105__
2) Yoh. 15:3__
3) Yer. 15:16__
4) Maz. 119:165__
5) Maz. 119:42__

PERJANJIAN LAMA
Perjanjian Lama – Perjanjian yang pertama dari Allah dengan manusia – adalah
suatu cerita mengenai pergaulan Allah dengan manusia dari penciptaan sampai
kira2 400 th~ sebelum kedatangan Kristus. Bagan pada bagian terakhir pasal ini
memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh dari Alkitab anda untuk
menjawabnya.
8. Roma 14:14 memberikan beberapa alasan mengapa Perjanjian Lama ditulis.
Alasan2 apakah itu?__
9. Lima kitab permulaan dari Perjanjian Lama ditulis oleh Musa pada kira2
1440 SM. Ini disebut juga Lima Kitab Musa atau Pentateukh (Lima Tulisan).
Daftarkanlah dibawah ini menurut urutannya seperti yang anda jumpai
dalam Alkitab anda.
1) __ Kitab mengenai permulaan (penciptaan, manusia, dosa, penebusan,
umat Allah)
2) __ Allah membebaskan umatNya dari Mesir, dan memberikan mereka
Taurat.
3) __ Peraturan keimaman, mengenai kesucian dan penyembahan ~ melalui
korban dan penyucian.
4) __ Umat Allah senantiasa tidak taat dan mengembara dipadang gurun
selama 40 tahun.
5) __ Pesan2 agung Musa untuk mempersiapkan umat tersebut memasuki
Tanah Perjanjian.
10. Dua belas kitab berikutnya dalam Perjanjian Lama bersifat sejarah. Ini
ditulis kira1 1100-600 SM dan melukiskan mengenai pergaulan Allah dengan
umat pilihanNya Israel, bangsa Ibrani.
Daftarkanlah kitab2 ini dalam urutannya:
1) _________________________ 7) __________________________
2) _________________________ 8) __________________________
3) _________________________ 9) __________________________
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anda, dengan tujuan untuk menyesuaikan anda dengan kehendakNya.
Dengan menanyakan kedua pertanyaan ini akan membantu anda
merenungkan Firman Tuhan:
1) Apakah arti sesungguhnya dari ayat ini?
2) Bagaimanakah seharusnya ayat ini mempengaruhi kehidupan saya?
Merenungkan dengan cara ini dapat dilakukan:
Waktu anda mendengar Firman Tuhan dikhotbahkan;
Waktu anda membaca Alkitab pada saat beribadat sehari-hari;
Waktu anda berdoa dan merenungkan apa yang anda pelajari;
Waktu anda mengulangi ayat2 yang sudah anda hafalkan.
27. Apakah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan mengenai hal-hal seperti
yang terdapat dalam Filipi 4:8__
1) Renungkan ayat itu dan perhatikan arti sebenarnya.
2) Tanyalah kepada diri anda sendiri. Bagaimanakah seharusnya ayat ini
mempengaruhi kehidupanku?__
Untuk petunjuk2 selanjutnya dan berkat2 dari merenungkan Firman Tuhan,
perhatikanlah Maz. 119:23,24, 59,60,97-100.
Apakah seluruh waktu anda 168 jam dalam seminggu anda sungguh2
manfaatkan.
Ataukah anda harus membuat suatu perubahan?
Bagan dibawah ini membantu anda untuk menganalisa kebiasaan anda untuk
menjadikan Alkitab itu milik anda sendiri. Waktu anda mengisinya, berdoalah
dalam menaruh tujuan-tujuan baru yang diperlukan.

Cara Penyaluran

Acara Mingguan

Rencana2 Dan

Yang Sekarang

Tujuan2 Yang Baru

Mendengar Firman
Mempelajari Firman
Menghafalkan Firman
“Saya tidak dapat sangat menekankan pentingnya dan harganya
pemahaman Alkitab didalam masa yang jahat ini, yang tidak
berketentuan ini, dimana pria maupun wanita cenderung untuk
memutuskan persoalan2 menurut ukuran kecerdikan daripada
menurut prinsip2 yang kekal yang sudah diletakkan oleh Tuhan
sendiri.”
- John Wanamaker –
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22. Menurut pikiran anda apakah arti dari “Hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya” dalam Kolose 3:16?__
23. Tulislah Mazmur 40:9 dalam kata2 anda sendiri__
“Saya tidak mengetahui suatu cara lain daripada memasukkan Firman
Tuhan yang memberikan keuntungan yang lebih besar daridapa
menghafal firman Tuhan”
- Dawson Trotman –
Sesudah 24 jam anda dapat mengingat dengan seksama:
- 5% dari apa yang anda dengar
- 15% dari apa yang anda baca
- 35% dari apa yang anda pelajari
Tetapi anda dapat mengingat 100% dari apa yang anda hafal.

RENUNGKANLAH FIRMANNYA
Bandingkanlah kelima cara untuk mempelajari Alkitab dengan kelima jari tangan
anda. Jika anda memegang Alkitab dengan satu atau dua jari, itu akan mudah
terlepas dari genggaman. Tetapi jika anda menggunakan lebih banyak jari maka
genggaman anda terhadap Alkitab akan menjadi kuat.
Hal ini juga benar secara rohani. Jikalau seseorang menghafal, mempelajari, membaca
dan mendengar Firman Tuhan – serta merenungkannya, maka genggamannya
terhadap Alkitab akan menjadi lebih kuat, menjadi erat dan menjadi bagian dari
kehidupannya. Seperti ibu jari itu diperlukan untuk bergabung dengan jari yang
lain dalam melengkapi genggaman, maka merenungkan digabungkan dengan
mendengar, membaca, mempelajari dan menghafal adalah perlu untuk menggengam
Firman Tuhan dengan sempurna.
LIMA CARA UNTUK MENGETAHUI ALKITAB
24. Janji-janji apakah yang diberikan kepada orang yang terus menerus
merenungkan Firman Tuhan?
1) Maz. 1:2,3__
2) Josua 1:8__
Mazmur 1 itu sendiri adalah bagian yang baik mengenai merenungkan firman
Tuhan. Pertimbangkan secara seksama perbedaan antara orang 2 yang
beribadat dan yang tidak beribadat – mengenai kebiasaannya,
keseimbangannya dan masa depannya.
25. Perhatikan Lukas 6:45. Apakah anda beranggapan, jika kita merenungkan
Firman itu dapat mempengaruhi pembicaraan dan perbuatan kita? Jika
demikian bagaimana?__
26. Selain rajin mempelajari Firman Tuhan, apa lagi yang harus kita lakukan
untuk dapat mengerti Firman Tuhan?__ (Maz. 119:18, 73, 125).
MERENUNGKAN adalah memperhadapkan pada diri sendiri dengan penuh
doa dengan suatu maksud untuk mengerti dan mengutarakan – memberikan
pemikiran yang penuh doa kepada Firman Tuhan dan kepada kehidupan
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4) _________________________ 10) _________________________
5) _________________________ 11) _________________________
6) _________________________ 12) _________________________
11. Lima kitab selanjutnya bersifat puisi, digambarkan dalam bentuk sanjak dan
nyanyian tentang keagungan Tuhan dan hubunganNya dengan manusia.
Daftarkanlah menurut urutannya dibawah ini.
1) _________________ Penderitaan dan kepercayaan yang teguh dari seorang
yang mengasihi Allah.
2) _________________ Nyanyian pujian dan pengharapan.
3) _________________ Kebijakan dari Tuhan yang praktis untuk kehidupan
yang berhasil.
4) _________________ Kekosongan hidup tanpa Tuhan.
5) _________________ Suatu gambaran tentang kasih Allah terhadap
umatNya.
12. Berikutnya lima kitab nabi2 besar. Seorang nabi ialah seorang yang diutus
Allah untuk menyampaikan PesanNya kepada manusia. Kitab2 ini disebut
nabi2 besar sebab umumnya tulisan mereka lebih panjang dari tulisan nabi2
kecil. Kelima kitab ini ditulis kira2 750-550 SM. Datakanlah dibawah ini:
1) _________________________ 4) __________________________
2) _________________________ 5) __________________________
3) _________________________
13. Duabelas kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama disebut nabi2 kecil.
Kitab ini ditulis kira-kira tahun 800-400 SM. Daftarkanlah menurut urutannya:
1) _________________________ 7) __________________________
2) _________________________ 8) __________________________
3) _________________________ 9) __________________________
4) _________________________ 10) _________________________
5) _________________________ 11) _________________________
6) _________________________ 12) _________________________
Perhatikan bahwa ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Ini dengan 27 kitab dalam
Perjanjian Baru membuat jumlah 66 kitab dalam Alkitab kita. Anda akan menemukan
hal yang amat berharga untuk mengingat kitab2 ini dalam urutannya. Mulailah
menghafalkannya sekarang, satu bagian tiap kali, sebagaimana terdaftar dalam pasal
ini.

PERJANJIAN BARU
Perjanjian Baru (Perjanjian Allah dengan manusia yang berlaku sekarang)
menyatakan Yesus Kristus, Penebus manusia. Dalamnya kita menjumpai kehidupan
Kristus, permulaan kekristenan, jalan keselamatan, pengajaran untuk kehidupan
kristen dan rencana Allah bagi masa yang akan datang.
14. Alkitab – Perjanjian Lama dan Baru dapat mendewasakan orang Kristen
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1)

2)
3)

4)

5)

dan sama sekali tersedia untuk__ (II Tim. 3:17)
15. Penulis Perjanjian Baru yang mana yang Petrus akui sebagai salah seorang
Penulis Alkitab? (II Pet. 3:15,16)__
16. Lima kitab permulaan dari Perj. Baru bersifat sejarah. Tatkala anda mencatat
menurut urutannya dibawah, pelajarilah keterangannya pada bagian kanan.
________________________ Hidup Kristus ditulis terutama bagi orang2
Yahudi menyatakan Yesus Kristus sebagai
Juruselamat. Raja yang telah lama mereka
nantikan.
________________________ HIDUP Kristus menyatakan Yesus sebagai
Hamba Allah yang taat.
________________________ Hidup Kristus menyatakan Yesus sebagai
Manusia
sempurna,
menekankan
kemanusiaanNya.
________________________ Hidup Kristus menyatakan Yesus sebagai Anak
Allah dengan memberikan tekanan pada
KeTuhananNya.
________________________ Asal mula tersebarnya gereja kristen. Kitab ini
dapat disebut juga “Perbuatan Roh Kudus.”
17. Dua alasan apakah yang diberikan bagi penulisan Injil Yohanes? (Yoh.
20:31)__
18. Duapuluh satu kitab berikutnya adalah surat2 (surat kiriman dari rasul2).
Surat-surat ini berhubungan dengan setiap segi iman dan tanggung jawab
kekristenan. Daftarkanlah dalam urutannya sebagaimana dijumpai dalam
Alkitab anda.
Surat2 Paulus:
1)__ 8)__
2)__ 9)__
3)__ 10)__
4)__ 11)__
5)__ 12)__
6)__ 13)__
7)__
Surat-surat Umum:
1)__ 5)__
2)__ 6)__
3)__ 7)__
4)__ 8)__
19. Kitab terakhir dari perjanjian Baru adalah kitab Nubuat. Kitab ini
menceritakan tentang peristiwa2 yang akan datang meliputi kedatangannya
kembali, pemerintahan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan keadaan
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Jika anda belum mempunyai rencana bacaan, Mulailah dengan Injil Markus
atau Yohanes – dengan kecepatan dua pasal sehari anda akan dapat
menyelesaikan Perjanjian Baru dalam 19 minggu.
Dr. Harry Ironside ketika berumur 14 tahun, khawatir karena belum
membaca seluruh Alkitab satu kali tiap tahun. Pada umur 21 tahun dia telah
membaca Alkitab seluruhnya sebanyak usianya. Pada hari tunnya dia cudah
jauh melampaui jumlah usianya dalam pembacaan seluruh Alkitab.

PELAJARILAH FIRMANNYA
18. Bagaimana Ams. Sal. 2:4 menunjukkan kepada kita cara mempelajari Firman
Tuhan.__
19. Apakah yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari Firman Tuhan? (Kis.
17:11 dan Ezra 7:10)__
Mempelajari itu lebih daripada membaca dengan teliti – ini membutuhkan
menulis akan apa yang anda temukan. Membaca itu lebih cepat daripada
mempelajari serta memberikan kepada anda pandangan secara keseluruhan.
Tetapi mempelajari itu membantu anda memikirkan dan ingat.
“Pikiran terurai sendiri – lewat mulut
- dan keluar melalui ujung pensil”
Pelajaran2 didalam kehidupan kristen direncanakan untuk menolong anda
membuat pemahaman Alkitab yang teratur bagian dari kehidupan anda.
Peliharalah untuk selalu menyelesaikan sebuah buku pada suatu waktu,
sampai kepada buku yang ke 1~ mengenai metode untuk memeriksa Alkitab
sendiri.

HAFALKANLAH FIRMANNYA
20. Dengan kata2 anda sendiri nyatakan apa yang Tuhan ingin untuk kita
lakukan terhadap FirmanNya.
1) Ulangan 11:18a__
2) Ams. Sal. 7:3b__
21. Dalam Mat. 4:4,7,10
1) Bagaimanakah Yesus tiga kali berturut2 mengatasi pencobaan Setan/
Iblis?__
2) Adakah anda melihat cara yang anda boleh gunakan teladan ini didalam
keadaan anda sendiri?__
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3) Yoh. 16:33__
4) Wahyu 22:18,19__
12. Sikap2 apakah terhadap FirmanNya yang Allah puji?
1) Maz. 112:1__
2) Maz. 119:167__
“Saya sungguh2 percaya kepada pendidikan universitas untuk pria
maupun wanita; tetapi … pengetahuan dari Alkitab dengan tidak
ada pengetahuan perguruan tinggi lebih berharga daripada
pengetahuan perguruan tinggi tanpa pengetahuan Alkitab. Tinp2
orang yang memahami Alkitab secara mendalam – boleh dikatakan
terpelajar, dan tidak ada pelajaran lain … bagaimanapun luasnya
dapat menjadi pengganti yang tepat.”
- William Lyon Phelps –
“Bagaimana” mempelajari dan mengetrapkan Firman Tuhan didalam kehidupan
adalah sesuatu yang tiap2 orang kristen harus mengetahuinya. Sisa daripada pasal
ini meliputi lima cara untuk menjadikan Alkitab ini milik anda.

DENGARLAH FIRMAN TUHAN
13. Hati yang Bagaimanakah yang paling mau mendengar dan mempergunakan
Firman Tuhan? (Luk. 8:15). Garis dibawah jawaban yang tepat.
1) Hati yang suci dan sungguh2
2) Hati yang berjaga-jaga
3) Hati yang terbuka tetapi masa bodoh
4) Hati yang terlatih, terpelajar
14. Didalam mengabarkan Firman Tuhan, apa yang dapat dilakukan oleh pendeta
dan guru? (Nehemia 8:9)__
“Kebanyakan orang2 kristen mendengarkan firman Tuhan yang
dikhotbahkan secara teratur di gereja, tetapi hanya sedikit (beberapa) yang
mempelajari faedahnya dari apa yang mereka dengar dari khotbah.
Untuk memegang dan mempergunakan apa yang anda dengar dari khotbah
dan diajarkan, catatlah ayat2 yang digunakan dan prinsip2 daripada
khotbah.”
15. Kata Yesus siapakah yang akan diberkati? Luk. 11:28__

BACALAH FIRMANNYA
16. Daftarkanlah alasan2 untuk membaca Firman Tuhan sehari-hari (Ulangan
17:19)__
17. Tuliskanlah Wahyu 1:3 dalam kata2 anda sendiri.__
Suatu rencana pembacaan harian yang akan membawa anda secara sistimatis
menyelesaikan Alkitab adalah sesuatu yang banyak orang kristen
menggunakannya sebagai suatu yang teratur, dari waktu berbakti mereka
kepada Tuhan setiap hari.
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yang akan datang dari orang2 beriman dan tidak beriman. Kitab ini disebut
kitab__

PEMBAGIAN DARI RINGKASAN ALKITAB
Sejarah
Puisi
nyanyian.
Nubuat
Injil
Perbuatan

(17 kitab) Jatuh bangunnya bangsa Ibrani/Israel.
( 5 kitab) Kesusasteraan bangsa Ibrani dalam bentuk: puisi dan

(17 kitab) Peringatan dan janji Tuhan kepada bangsa Ibrani.
( 4 kitab) Orang yang berasal dari bangsa Ibrani.
( 1 kitab) Asal mula/perkembangan GerejaNya dan pemerintahanNya
diantara segala bangsa.
Surat2
(21 kitab) Pengajaran dan asas-asas nya.
Wahyu
( 1 kitab) Kemuliaan dan hukumanNya yang meliputi seluruh dunia
serta pengawasan yang dijanjikanNya.
20. Siapakah yang menjadi Tokoh Utama dari seluruh Alkitab? (Yoh. 5:39;
Luk. 24:25-27)__
21. Apakah yang Allah telah berikan kepada kita?
1) II Petrus 1:3__
2) II Petrus 1:4__
22. Apakah yang akan terjadi dengan orang2 yang menolak Yesus dan
FirmanNya?
1) Yoh. 12:48__
2) Ams. Sal. 13:13__
23. Hal apakah yang membuat seseorang untuk jatuh kedalam kesalahan atau
dosa? (Mat. 22:29)__
“Jikalau kita tetap pada prinsip-prinsip yang diajarkan Alkitab,
negeri kita akan menuju kemakmuran dan beruntung; tetapi jikalau
kita dan generasi yang akan datang mengabaikan ajaran dan
kekuasaannya, tak seorangpun yang dapat menceritakan tentang
bagaimana suatu malapetaka yang tiba-tiba bisa membinasakan kita
dan menguburkan segala kemuliaan kita dalam kegelapan yang dalam.”
- Daniel Webster –
Pada saat ini – selidiki kembali pengetrapan pertanyaan2 yang anda telah tulis
pada akhir tiap pasal dari delapan pasal permulaan “Pelajaran2 Didalam Kehidupan
Kristen.”
Adakah sesuatu hal yang anda harus lakukan untuk melaksanakan keinginan atau
maksud anda?__
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PRJANJIAN LAMA (39 buku). Yang baru tersembunyi dalam yang lama. PERJANJIAN BARU Yang lama dinyatakan
dalam yang baru (27 buku)Allah telah menggunakan 40 orang yang bor-beda2 selama suatu jangka waktu 1500thn

SEJARAH

PUISI

NUBUAT

17 buku

5 buku

17 buka

~~~~~

SEJARAH

PENGAJARAN

5 buku

NUBUAT
1 buku

21 buku
Taurat
1 Kejadian
2 Keluaran
3 Imamat
4 Bilangan
5 Ulangan
Sejarah dan
Pemerintahan
1 Yoshua
2 Hakim2
3 Rut
4 I Samuel
5 II Samuel
6 I Raja2
7 II Raja2
8 I Tawarik
II Tawarik
10 Ezra
11 Nehemia
12 Ester

1 Ayub
2 Mazmur
3 Ams.
Salomo
4 Pengkjotbah
5 Kidung
Agung

Nabi2 besar
1 Yesaya
2 Yeremia
3 Rat. Yer
4 Yeheskiel
5 Daniel

Injil
1 Matius
2 Markus
5 Lukas
4 Yohanes

Nabil2 kecil
1 Hosea
2 Yoel
Amos
4 Obaja
5 Yunus
6 Mika
7 Nahum
8 Habakuk
9 Zefanya
10 Hagai
11 Zakaria
12 Maleaki

Hampir 400th
antara kedua
Perjanjian.

Wahyu
Surat2 Paulus
1 Roma
2 I Korintus
3 II Korintus
4 Galatia
5 Efesus
6 Filipi
7 Kolose
8 I Tesalonika
9 II Tesalonika
10 I Timotius
11 II Timotius
12 Titus
13 Filemon
Surat2 Umum
2 Yakobus
3 I Petrus
4 II Petrus
5 I Yohanes
6 II Yohanes
7 III Yohanes
8 Yudas

PASAL 3

FIRMAN TUHAN DALAM KEHIDUPAN ANDA
“Kegiatan kehidupan rohani kita akan berada pada keseimbangan
yang tepat terhadap tempat yang kita berikan kepada Alkitab dalam
kehidupan dan pikiran kita.”
- George Muller –

KUASA DARI FIRMAN TUHAN
1. Bagaimana Firman Tuhan dilukiskan?
1) Yoh. 6:63__
2) Ibrani 4:12__
3) Yer. 23:29__
4) Efes. 6:17__
2. Bagaimanakah kuasa Perkataan Kristus diperlihatkan dalam Yohanes 4:4654?__
3. Janji-janji apakah yang kita miliki jika kita tetap dalam FirmanNya? (Yoh.
8:31,32)__
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Apakah pendapat anda tentang arti “tetap” dalam FirmanNya?__
“Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita tetapi
untuk mengubah kehidupan kita.”
- Dwight L. Moody –

KESELAMATAN MELALUI FIRMAN TUHAN
4. Apa yang mampu firman Tuhan lakukan?
1) II Tim. 3:15
2) Yak. 1:21__
5. Tulislah I Pet. 1:23 dalam kata2 anda sendiri__
“MENGABAIKAN ALKITAB BERARTI MENGABAIKAN
KRISTUS”
- Yerome –

BERKAT DAN PERTUMBUHAN MELALUI FIRMAN TUHAN
6. Dalam Mazmur 119:9 kita pelajari bahwa seseorang dapat menjadikan
hidupnya bersih dengan (Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) berbalik kepada suatu lembaran hidup yang baru
2) menaati firman Allah
3) mempercayai bahwa Alkitab itu Firman Tuhan
“Kemuliaan daripada Firman Tuhan” adalah suatu judul yang sering diberikan
kepada Mazmur 119. Hampir setiap ayat dari Mazmur tersebut
membicarakan tentang Firman Tuhan, dan kebanyakan memberikan
pengetrapan yang praktis untuk kehidupan sehari-hari.
Garis dibawah ayat2 yang anda senangi daripada Mazmur ini dan selanjutnya
renungkanlah ayat2 itu untuk pengertian yang lebih lanjut didalam melakukan
kehendak Tuhan.
7. Seorang kristen diharapkan melakukan hal apakah?__ (II Pet. 3:18)
8. Apa yang Paulus katakan kepada Majelis sidang di Efesus mengenai apa
yang firman Tuhan mampu lakukan bagi mereka?__ (Kis. 20:32)
9. Hal apa yang dapat menahan perkembangan firman Tuhan didalam kehidupan
kita? (Luk. 8:14__
10. Ibrani 5:12-14 mengatakan (Garis dibawah jawaban yang tepat)
1) Seseorang harus tetap menyusu
2) Kita harus meningkat dari susu kepada suatu makanan yang biasa
3) Pengalaman dan ketaatan menolong seseorang menjadi dewasa rohani
4) Orang-orang kristen yang bayi secara rohani seringkali cekatan didalam
menggunakan perkataan Kebenaran.
11. Janji2 dan peringatan2 apa yang Kristus berikan mengenai FirmanNya?
1) Yoh. 15:11__
2) Mat. 25:35__
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