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BUKU TUHAN UNTUK MANUSIA 

“Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang 
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 

mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian 
tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi 
untuk setiap perbuatan baik” (II Timotius 3:16,17).

Membaca sepintas lalu, Kitab Suci tak kelihatan 
berbeza dengan buku-buku lain. Namun, disebabkan 
perkataan-perkataan yang terkandung di dalamnya 
bukan berasal dari pemikiran para pengarang 
melainkan dari Tuhan sendiri, maka ia merupakan 
tulisan dari Tuhan sendiri. “Nubuat-nubuat dalam 
Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak 
sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh 
kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus 
orang-orang berbicara atas nama Tuhan” (II Petrus 
1:20-21). Sepanjang satu jangkawaktu lebih daripada 
1,500 tahun, Tuhan menggerakkan hati kira-kira 40 
orang daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk 
menulis apa yang mereka dengar dan lihat. Tulisan-
tulisan suci ini kemudiannya digabungkan menjadi 
sebuah Alkitab.
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Alkitab adalah wahyu-kendiri Tuhan kepada dunia. 
Tuhan berbicara kepada kita melalui para nabi, rasul-
rasul dan melalui anakNya sendiri, Yesus Kristus. 
Alkitab juga merekodkan interaksi Tuhan dengan 
manusia sepanjang sejarah dan terfokus kepada 
anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus  ~ karunia 
terbesar Tuhan kepada dunia.

Melalui peristiwa-peristiwa bersejarah dan mesej-
mesej ilahi, Alkitab menunjukkan kepada kita, siapa 
Tuhan itu, manusia datang dari mana dan apakah yang 
diminta oleh Tuhan terhadap kita. Ia juga menjelaskan 
kepada kita bagaimana kita semua telah memberontak 
terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan mengutus 
anakNya ke dunia untuk mendamaikan semula dunia 
denganNya dan apa yang akan berlaku nanti dalam 
hidup  masa akan datang. Alkitab ialah sepucuk surat 
daripada Tuhan yang mempunyai satu mesej yang 
paling penting tentang asal-usul kita, tujuan dan 
akhirat kekal. 
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SEBUAH BUKU YANG BERAUTORITI

Memandangkan Alkitab ialah firman Tuhan 
maka ia mempunyai autoriti ilahi, “untuk 
selama-lamanya, Ya TUHAN, firmanMu 

tetap teguh di Sorga” (Mazmur 119:89). Firman Tuhan 
adalah kekal abadi; ianya takkan berubah mengikut 
masa. “Semua yang hidup adalah seperti rumput dan 
segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput 
menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman 
Tuhan tetap untuk selama-lamanya” (I Petrus 1:24-
25). Generasi demi generasi berlalu, trend-trend dan 
falsafah-falsafah duniawi muncul, beransur-ansur 
menjadi pudar lalu lenyap. Tetapi Alkitab dengan 
ajaran-ajarannya menjangkaui masa, transfomasikan 
lebih banyak kehidupan berbanding mana-mana buku 
di dalam sejarah.

Perkataan Tuhan serius dan sebagai pengikat, 
umpama suatu ikrar. Jadi, tak seorangpun yang 
berkuasa mengubahkan mana-mana nas Kitab Suci. 
Tuhan memerintahkan umat Israel: “Segala yang 
Kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan 
dengan setia, jangan engkau menambahinya ataupun 
menguranginya” (Ulangan 12:32). Ianya menjadi 
tanggungjawab kita untuk melaksanakan segala 
perintah Tuhan dan menjunjung kekuasaan Alkitab 
secara keseluruhannya.
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Taurat Tuhan itu sempurna,
menyegarkan jiwa.

Peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada

orang yang tak berpengalaman.

Titah Tuhah itu tepat, 
menyukakan hati.

Perintah Tuhan itu murni,
membuat mata bercahaya.

Hukum-hukum Tuhan 
itu benar, adil semuanya

Mazmur 19:8-10
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SEBUAH BUKU YANG BERKESAN 

Perkataan Tuhan adalah melebihi sebuah buku 
bacaan biasa untuk dibaca atau dinikmati. 
Terselindung di dalam kesusasteraan teks-

teks yang begitu indah, adalah janji-janji Tuhan yang 
penuh kuasa. Apabila kita mempelajari, merenungi 
dan mempraktikkan ajaran-ajaran di dalam Kitab Suci, 
Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban di dalam 
kehidupan kita.

Tuhan adalah setia kepada janji-janjiNya; perkataan-
perkataaNya tak pernah menghampakan. Sepanjang 
waktu ini, para pemercaya telah mengalami secara 
peribadi bagaimana perkataan Tuhan telah berkuasa 
memerintahkan kehidupan mereka. Dan sesungguhnya 
mereka boleh bersaksi, “Ia, yang menjanjikannya, 
setia” (Ibrani 10:23).

Kata Tuhan, “Sebab seperti hujan dan salju turun dari 
langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi 
bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti 
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kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanKu 
yang keluar dari mulutKu: ia tidak akan kembali 
kepadaKu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan 
apa yang Kukehendaki dan ia akan berhasil dalam apa 
yang Kusuruhkan kepadanya” (Yesaya 55:10, 11). 

Firman Tuhan akan mengubahkan ladang hati 
kita yang tandus kepada suatu tanah yang subur 
dan menjadikan kehidupan kita penuh makna dan 
berhasil.
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FIRMAN HIDUP

Kitab Suci boleh menuntun kita kepada 
‘keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus’ 
(II Timotius 3:15). Dalam erti kata lain, Kitab 

Suci mengajarkan kita bagaimana menerimakan 
keselamatan dan apakah yang dimaksudkan dengan 
iman benar di dalam Kristus. “Sebab itu buanglah 
segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu 
banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut 
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa 
menyelamatkan jiwamu” (Yakobus 1:21). Bukan teks di 
dalam Alkitab yang membawa hidup kekal, melainkan 
janji Tuhan Yesus Kristus. Kata Tuhan, “Perkataan-
perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan 
hidup” (Yohanes 6:63). Disebabkan Kitab Suci bersaksi 
demi Yesus Kristus dan mengarahkan iman kita kepada 
Juruselamat, maka kita akan dapat menerimakan 
keselamatan dengan mempercayai dan mematuhi 
firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Suci.
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Firman Tuhan membawa kuasa Tuhan yang 
menghidupkan, yakni ‘melahirkan’ para pemercaya 
melalui firman kebenaran (Yakobus 1:18). Apabila kita 
menyerahkan nyawa hidup kita kepada Yesus Kristus 
dan mentaatiNya sebagai Tuan kita, maka kita akan 
menjalani kehidupan baru dan beroleh pengharapan 
hidup kekal. “Kerana kamu telah dilahirkan kembali 
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang 
tidak fana, oleh firman Tuhan, yang hidup dan yang 
kekal …….. Inilah firman yang disampaikan Injil 
kepada kamu” (I Petrus 1:23, 25). Injil Yesus Kristus yang 
diberitakan dalam Kitab Suci, sesungguhnya adalah 
Firman Hidup!
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STANDARD MORAL

“FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi 
jalanku” (Mazmur 119:105). Di dalam dunia yang 
penuh pilihan ini, sesungguhnya amat sukar 

diketahui apakah yang terbaik untuk seseorang. 
Akibat-akibat negatif yang berpunca daripada 
membuat pilihan akan meninggalkan kesan-kesan 
yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan menuntuni 
pemikiran, nilai-nilai dan kelakuan seharian kita. 
Ianya menerangi jiwa kita untuk melihatkan kehendak 
Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hikmat yang 
datang daripada firman Tuhan, maka kita akan dapat 
melakukan hal-hal yang bukan saja menguntungkan 
diri sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang berada 
di sekeliling kita. 

Kitab Suci adalah satu peta yang menunjukkan kepada 
kita jalan ke sorga. Ia mengarahkan kita kepada 
Juruselamat; ia mengukur perkembangan iman kita; 
dan ia memeliharakan kita di jalan betul agar kita 
tidak akan sesat ataupun menyimpang. Perkataan 
Tuhan adalah standard  muktamad tentang apa yang 
betul atau salah. Pada hari penghakiman, setiap orang 
akan dihakimi menurut perkataan Tuhan. Kata Tuhan, 
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“Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima 
perkataanKu, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang 
telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya 
pada akhir zaman” (Yohanes 12:48). Jadi, adalah sangat 
penting untuk melakukan dengan setia menurut 
ajaran-ajaran di dalam Kitab Suci dan berpegang kuat 
kepada perkataan-perkataan Tuhan kita.

“Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan 
memang bermanfaat untuk mengajar, 

untuk menyatakan kesalahan, 
untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang 

dalam kebenaran”
 

II Timotius 3:16
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CERMIN UNTUK HATI

“Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih 
tajam daripada pedang bermata dua manapun; ia 
menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan 

roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan 
pertimbangan dan pikiran hati kita” (Ibrani 4:12). 
Perkataan Tuhan membantu kita menyelidiki iman 
dan kelakuan kita. Ianya juga membongkarkan 
setiap kesalahan dan dosa kita yang tersembunyi. 
Ianya seperti sebuah cermin yang memancari setiap 
kekurangan kita agar kita akan berubah menjadi lebih 
baik.

Kitab Suci adalah “bermanfaat untuk mengajar, untuk 
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan 
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran”. Ia 
memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan baik Tuhan yang telah Tuhan sediakan 
untuk kita. Justeru itu, firman Tuhan memainkan 
peranan yang penting dalam pengudusan pemercaya. 
Itu merupakan sebab di mana Yesus berdoa untuk para 
pemercaya, dengan berkata, “Kuduskanlah mereka 
dalam kebenaran; firmanMu adalah kebenaran” 
(Yohanes 17:17).
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“……….seorang yang hanya
mendengar firman saja
dan tidak melalukannya,

ia adalah
seumpama seorang

yang sedang mengamat-amati
mukanya yang sebenarnya

di depan cermin.

Baru saja ia memandang dirinya,
ia sudah pergi tetapi ia segera lupa

bagiamana rupanya”

Yakobus 1:23,24
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MAKANAN UNTUK JIWA

“Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari 
setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan” (Matius 
4:4). Tiada satupun kebendaan, kemewahan, 

kemasyhuran, kekuasaan mahupun pendidikan yang 
dapat memuaskan kelaparan jiwa. Ramai yang mencari 
kepuasan melalui alkohol, dadah, seks, sehingga 
berpaling kepada kuasa-kuasa ghaib, tetapi akhirnya 
hanya menemui kehampaan dan kepiluan.

Tuhan telah mengeluarkan jemputan ini kepada 
kita, “Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan 
minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai 
wang, marilah! Terimalah gandum tanpa wang pembeli 
dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran! 
Mengapakah kamu belanjakan wang untuk sesuatu yang 
bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang 
tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu 
akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati 
sajian yang paling lazat. Sendengkanlah telingamu dan 
datanglah kepadaKu; dengarkanlah, maka kamu akan 
hidup!……”(Yesaya 55:1-3).
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Hanya Tuhan sendiri yang dapat mengenyangkan 
kelaparan dan melegakan kehausan rohani kita. Kita 
harus berbalik daripada segala kejahatan dan mencari 
Tuhan dengan mendengarkan firmanNya. Kegirangan 
mengenali Tuhan dan keselamatan adalah sesuatu 
yang tidak dapat dibelikan dengan wang, tetapi hanya 
dapat diperolehi di dalam perkataan-perkataan Tuhan.

Manusia hidup bukan
dari roti saja.

Tetapi dari setiap
firman yang keluar
dari mulut Tuhan

Matius 4:4
Ulangan 8:3
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SENJATA MELAWAN SETAN

Kegelapan akan berkuasa di atas tempat yang 
tak mempunyai terang. Demikian juga, Setan 
akan menang tatkala kita tidak mengendahkan 

firman Tuhan. Firman Tuhan memperlengkapi kita 
dengan senjata rohani untuk melawan kuasa-kuasa 
jahat. Ini disebabkan firman Tuhan ‘pedang Roh’ 
(Efesus 6:17). Dengannya, kita boleh mengalahkan 
pencobaan Setan, sepertimana Tuhan Yesus 
sendiri mempergunakan nas-nas Kitab Suci untuk 
mengalahkan si-penggoda.

“PerintahMu membuat aku lebih bijaksana daripada 
musuh-musuhKu, sebab selama-lamanya itu ada 
padaku” (Mazmur 119:98). Walaupun si-jahat selalu 
mencarikan tipu helah untuk mencelakakan kita, 
namun firman Tuhan memberikan hikmat agar kita 
tahu cara-cara untuk bertindak dengan betul dan 
tidak jatuh ke dalam dosa. Pendidikan tinggi taklah 
menjadikan seseorang itu lebih berhikmat. Setan 
beroleh kemenangan apabila manusia menolak autoriti 
Kitab Suci. Jenayah-jenayah, keganasan, penipuan dan 
diskriminasi semakin hebat di dalam masyarakat-
masyarakat yang lebih maju dari segi teknologi. 
Bukankah sekarang masanya untuk kita kembali 
kepada nilai-nilai murni Alkitab dan hidup menurut 
kebenarannya? 
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MENERIMA FIRMAN TUHAN

Apabila Injil diberitakan ke kota Berea pada 
zaman rasul-rasul, orang-orang Berea 
“menerima firman itu dengan segala kerelaan 

hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk 
mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian” 
(Kisah Para Rasul 17:11). Kita juga seharusnya menerima 
dan mempelajari firman Tuhan dengan ketekunan 
sedemikian. 

Kesemua berkat di dalam firman Tuhan bermula 
dengan membaca dan mendengarkan Kitab Suci. 
Sebenarnya, membaca Alkitab adalah lebih penting 
daripada membaca tentang Alkitab. Setelah kamu 
meletakkan risalah ini, bukalah Kitab Suci dan 
mulakan kehidupan membaca Alkitab setiap hari. 
Hadiri kebaktian-kebaktian dan kajian-kajian Alkitab 
di mana para pemercaya berkongsi firman Tuhan 
seorang dengan yang lain. Dengan komitmen untuk 
membelajari firman Tuhan, kita akan benar-benar 
beroleh kebaikan darinya.
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MEMAHAMI FIRMAN TUHAN

Alkitab sesungguhnya adalah sebuah buku 
yang ajaib: bahasanya adalah sangat ringkas 
sehingga seorang anak kecilpun pandai 

membacanya, mesej-mesejnya begitu mendalam 
sehingga tidak dapat difahami seorang cendekiawan. 
Kita tidak bergantung kepada pengetahuan kita 
sendiri, sebaliknya harus mengakui dengan rendah 
hati kejahilan kita dan meminta pimpinan, sebab 
Tuhan “sembunyikan semuanya bagi orang bijak dan 
orang pandai, tetapi nyatakan kepada orang kecil” 
(Matius 11:25-26).

Disebabkan Kitab Suci ialah hasil kerja inspirasi 
rohani, dan “tak ada satupun nubuat dalam Kitab 
Suci adalah interpretasi sendiri”, maka kita perlukan 
pertolongan Tuhan untuk memahami maksud firman 
Tuhan. “Tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat 
di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan” (I Korintus 2:11). 
Roh Tuhan, juga dinamakan Roh Kudus, adalah Roh 
Kebenaran dan Roh Wahyu, yang akan memimpin kita 
ke dalam seluruh kebenaran (Yohanes 16:13). Justeru itu, 
memohonkan karunia Roh Kudus dan pimpinanNya 
adalah sangat penting untuk memahami apa yang kita 
bacakan.
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MENYIMPAN PERKATAAN TUHAN DI 
DALAM HATI 

Tuhan memberitahu umatNya, “Apa yang 
Kuperintahkan kepadamu pada hari ini 
haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau 

mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu 
dan membicarakannya apabila engkau duduk di 
rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun 
…….” (Ulangan 6:6-8). Tidak seperti membaca ataupun 
mengkaji suatu hasil karya kesusasteraan, kita perlu 
resapkan perkataan-perkataan Alkitab ke dalam hati 
dan renungkan bagaimana ianya diaplikasikan kepada 
kita.

Seorang pujangga memanjatkan 
doanya, “Betapa kucintai TauratMu! 
Aku merenungkannya sepanjang hari” 
(Mazmur 119:97). Memandangkan 
perkataan-perkataan Tuhan adalah 
begitu berharga,  haruslah kita 
menyimpankannya dalam diri kita untuk setiap 
waktu. Dengan demikian, di dalam kesepian, 
keresahan maupun kedukaan, perkataan-perkataan 
yang tersimpan di dalam hati kita akan membekalkan 
penghiburan dan kekuatan untuk kita; di dalam 
kekeliruan dan kemusykilan, ianya akan menyinari 
jalan kita dan memimpin kita maju ke depan.
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MEMPERCAYAI DAN MENTAATI 
PERKATAAN TUHAN

“Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman 
dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika 
tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab 

jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak 
melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang 
mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan 
cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah 
pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi 
barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu 
hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun 
di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk 
melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, 
ia akan berbahagia oleh perbuatannya” (Yakobus 1:22-
25). Apabila kita mempraktikkan perkataan-perkataan 
Alkitab, maka ia menjadi hidup. Kita akan mendapat 
berkat-berkat dan sukacita yang tak tergambarkan.

Ajaran-ajaran di dalam Alkitab mesti dipadukan 
dengan iman. Iman ini adalah lebih daripada 
pengakuan di dalam pemikiran, melainkan adalah 
kepercayaan disertai dengan perbuatan. Kekadangnya 
kelihatan amat sukar untuk melakukan firman Tuhan, 
misalannya mengampuni orang lain, membantu 
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orang lain dan bertahan dalam penderitaan. Tetapi, 
memandangkan firman Tuhan adalah berkuasa dan 
efektif, dan janji-janjiNya adalah benar, maka kita 
hanya perlu percaya bahawa Tuhan akan memberkati 
kita menurut janjiNya, jika kita memegang firmanNya.
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SAMBUTLAH KITAB SUCI KE DALAM 
KEHIDUPANMU 

Begitu banyak lagi yang boleh dituliskan dan 
diceritakan tentang Kitab Suci. Tetapi, tidak ada yang 
lebih baik daripada kamu sendiri mengambil senas 
dan luangkan masa untuk membacanya setiap hari, 
renungi makna dan lakukannya. Firman Tuhan adalah 
untuk setiap orang. Bukalah surat ini yang datang 
daripada Tuhan, bacakannya berulang-ulang kali, 
simpankannya di sisi anda dan lakukan segala yang ia 
katakan. Dengan cepatnya anda akan mengecapi kasih 
dan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Alkitab 
mengandungi lebih banyak harta khazanah untuk 
kita nikmati sepanjang hayat kita dan tambahannya, 
keselamatan Yesus Kristus yang diberitakan dalam 
Alkitab adalah suatu hadiah pemberian yang anda 
akan hargai untuk selama-lamanya.


