Alkitab Sebagai Pedoman dan Dasar Kehidupan

Alkitab adalah Firman Tuhan, buku dari segala buku dan mujizat terbesar dalam sejarah
umat manusia. Manfaat yang bisa kita dapatkan tatkala kita mempelajarinya sungguh tak
terhingga. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Dalam
suratnya kepada Timotius, rasul Paulus menekankan pentingnya Firman Allah. Ia menulis,
”Hendaklah engkau tetap berpegang pada perkara-perkara yang telah engkau pelajari dan
yang tentangnya engkau telah diyakinkan untuk percaya.” ”Perkara-perkara” yang Paulus
sebutkan adalah kebenaran Alkitab yang menggerakkan Timotius untuk beriman kepada
kabar baik. Dewasa ini, kebenaran tersebut juga menguatkan iman kita dan membantu kita
agar tetap ”berhikmat untuk keselamatan”. (2 Tim. 3:14, 15) Kata-kata Paulus selanjutnya
sering kita gunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Alkitab berasal dari
Allah. Tetapi, kita sendiri juga bisa mendapat manfaat tambahan dari kata-kata di 2 Timotius
3:16.
Manfaaat Alkitab sebagai pedoman dasar kehidupan manusia :
1. Ada jalan keselamatan (2 Timotius 3:15; Matius 4:4).
Allah memberikan kepada kita dari manusia berasal dan bagaimana manusia akan berakhir.
Alkitab adalah yang memberitahukan kita bahwa semua manusia sudah berdosa dan telah
berada di bawah hukuman kekal ( RM 3 : 23 ), dan karena Alllah adalah kudus, Ia harus
menghukum semua manusia yang berdosa (RM 6 :23). Alkitab juga yang memberitahu kita
bahwa kasihNya yang besar Allahmenjadi manusia guna menggantikan semua manusia untuk
dihukum ( Yoh 3 :16, Kor 5 : 21, 1 Pet 2 :24 ). Dan Alkitab juga yang memberitahu bahwa
jalan keselamatan sudah disediakan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan setiap
orang yang percaya kepadaNya pasti diselamatkan ( Yoh 14 : 6, KPR 4 : 12, RM 10 : 9-10).
2. Menjadikan Kita Orang Kristen yang Kuat (1 Yohanes 2 : 14)
Hanya
ada
satu
jalan
untuk
menjadi
kuat
rohani,
yaitu
dengan
membaca,mempelajari,merenungkan, menghafal, dan melakukan Firman Tuhan. Yesus
Kristus adalah contoh ketika Ia dicobai iblis, Ia menggunakan Firman Allah sebagai senjata
untuk mengalahkan iblis. Hawa adalah contoh buruk dari orang yang tidak banyak
memahami Firman Tuhan,akibatnya iblis memanfaatkan kelemahan itu untuk menjatuhkan
Hawa. Alkitab merupakan gizi rohani yang harus dimakan. Alkitab disebut air susu,makanan
keras dan madu ( 1 Petrus 2 : 2, Ibrani 5 : 13-14).
3. Meyakinkan kita akan keselamatan yang kita terima
Keselamatan adalah sesuatu yang sangat indah, suatu anugerah dari Tuhan yang diberikan
Cuma cucma kepada setiap orang yang percaya,sehingga tampaknya terlalu indah untuk

dianggap benar. Oleh karena itu salah satu kesukaran utama yang dialami oleh petobat baru
adalah mereka ragu ragu akan keselamatannya. Satu satunya sumber ialah Alkitab. Itulah
alasannya mengapa Alitab ditulis, agar kita memiliki keyakinan yg kokoh akan keselamatan
kekal yg Tuhan sudah anugerahkan kepda kita ketika kita bertobat dan percya kepada Tuhan
Yesus ( 1 Yohanes 5 : 13, Roma 5 : 9 – 10, 8 : 1 )
4. Memberikan keyakinan dan kuasa dalam Doa ( 1 Yohanes 5 : 14 )
Dalam Yohanes 15 : 7 Tuhan berjanji, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan FirmanKu di
dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu
berarti bahwa melalui pemahaman Alkitab doa doa kita lebih berkuassa dan efektif sebab
pada waktu kita mempelajari FirmanNya kita mengeal kehendakNya dan akibatnya kita akan
belajar bagaimana caranya berdoa yang benar.
5. Memberikan sukacita dan Damai sejahtera
Salah satu dari kehidupan Kristen adalah sukacita. Tetapi seringkali sukacita tertahan oleh
persoalan persoaln hidup. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya
sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh ( Yoh 15 :11 ) dan salah satu
bukti rohani dari kehidupan Kristen adalah damai sejahtera dalam kekuatiran dan kecemasan.
Karena anda telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, anda mempunya hak
untuk mengharap bahwa anda berbeda dan teman teman anda dibenarkan dalam mengharap
untuk melihat perbedaan itu, bila Roh kudus dan dan tinggal dalam kehidupan seseorang,
orang itu yg ditandai akan berbeda.perbedaan itu terutama terlihat pada emosi emosi orang itu
yg ditandai oleh damai sejahtera walaupun menghadapi kesukaran kesukaran ( Kolose 3 : 16,
Yoh 16 :33)
6. Membimbing kita dalam mengambil keputusan keputusan dalam kehidupan kita (
Mazmur 119 : 105 )
Prinsip – prinsip Allah dipakai sebagai petunjuk dalam membuat keputusan keputusan.
Jadikanlah Alkitab sebagai standar hidup, kompas yang memberikan petunjuk arah nasihat
untuk membuat keputusan keputusan yang baik, dan patokan untuk menilai segala sesuatu
maka hidup anda akan bahagia dan berhasil.

