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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Suatu agama atau kepercayaan yang meyakini suatu pribadi atau benda atau roh 

umumnya memiliki aturan-aturan yang akan dijadikan pedoman baik secara tertulis 

maupun secara lisan (turun temurun), hal ini dimaksudkan agar para penganutnya tahu 

bagaimana cara dia menyembah atau “beribadah”.  

Suatu aliran/kepecayaan yang tidak memiliki aturan baku (berbentuk tertulis) 

biasanya tidak konsisten, sebab pesan yang disampaikan akan sangat mungkin terjadi 

penambahan atau pengurangan tergantung kepada pribadi yang menerima pesan tersebut 

apakah memiliki ingatan yang cukup baik atau tidak. Oleh karena hal tersebut, maka 

suatu agama yang benar haruslah memiliki aturan baku yang bersifat tertulis agar para 

penganutnya dapat mempelajarinya dengan baik dan pesan yang disampaikan oleh 

pengajar juga tidak berubah-ubah. 

Pada zaman sekarang ini terdapat sekurang-kurangnya ada tiga agama yang 

memiliki kitab tertulis yang kanon yaitu: Yudaisme (Alkitab Perjanjian Lama), Islam (Al-

quran), Kristen (Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru). Dengan adanya kitab-kitab 

tersebut, maka agama tersebut dapat tetap eksis, sebab panduan untuk melaksanakan 

ritual “ibadahnya” sudah baku. Pada tugas paper ini penulis akan memfokuskan tentang 

Signifikansi Firman Yang Bersifat Tertulis (Alkitab) bagi penganutnya, bagaimana 

firman tersebut dapat menuntun mereka kepada kebenaran yang sesungguhnya. 
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BAB II 

SIGNIFIKANSI FIRMAN YANG BERSIFAT TERTULIS 

 

A.  Firman tidak tertulis 

Sebelum firman tertulis ada, Allah menyampaikan firmannya kepada manusia 

melalui banyak alat. Allah meyampaikannya secara umum yaitu melalui alam 

ciptaanNya, perjalanan sejarah umat manusia, dan hati nurani manusia. Hal ini sengaja 

Tuhan berikan kepada umat manusia supaya manusia dapat tergerak hatinya dan muncul 

suatu keinginan untuk mencari kebenaran firman-Nya. 

Alam ciptaan. Wahyu umum yang pertama adalah alam semesta ciptaan Allah. 

Di dalam Alkitab terdapat banyak pernyataan bahwa alam menceritakan kemuliaan Allah, 

misalnya Roma 1:19-20, Paulus telah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia tidak 

dapat berdalih atas ketidak tahuannya tentang keberadaan Allah sebab dari ciptaan Allah 

telah sedemikian nyata bahwa Allahlah penciptanya. 

Perjalanan sejarah umat manusia. Jika kita membaca kitab Daniel, kita 

menemukan bahwa di sana ada dinubuatkan melalui suatu mimpi kepada raja 

Nebukadnezar dan yang kemudian ditafsirkan oleh seorang yang mengasihi Tuhan yaitu 

Daniel. Dari hasil penafsirannya telah sangat rinci dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa 

yang akan menguasai dunia dan ternyata nubuatan-nubuatan tersebut satu per satu 

digenapi dengan baik dan benar. Hal inilah yang menunjukkan bagaimana Tuhan juga 

memimpin perjalanan sejarah umat manusia. 

Hati nurani manusia. Fakta bahwa hati nurani manusia mengakui eksistensi 

Allah adalah adanya berbagai bentuk penyembahan. Manusia yang melakukan 
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penyembahan mengakui bahwa ada Pribadi yang sanggup menolong bahkan sanggup 

melakukan hal-hal supranatural yang tidak sanggup dilakukan manusia. Sehingga mereka 

berusaha mencari jawaban ataupun pertolongan dari orang-orang yang mereka anggap 

memiliki suatu kekuatan atau keahlian dalam suatu ilmu.  

Undian, Urim dan Tumim. Alat ini relatif sama fungsinya dan pesan yang 

dapat disampaikan,  kesimpulan yang dihasilkan hanyalah jawaban “ya” atau “tidak”. 

Jadi seseorang yang ingin tahu sesuatu tentang maksud Tuhan harus meyederhanakan 

pertanyaannya hingga jawaban yang dibutuhkan itu hanyalah antara “ya” dan “tidak”. 

Oleh karena jawabannya hanya “ya” atau “tidak” maka umat hanya bisa patuh tanpa ada 

penjelasan lengkap yang dapat membangun pengertian. 

Mimpi, Visi atau Penglihatan, Malaikat. Ketiga alat yang Tuhan pakai ini 

memiliki kesamaan yaitu sesuatu alat yang tidak bisa dirancang, sebab datangnya tiba-

tiba. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara mimpi dengan visi atau penglihatan dan 

malaikat. Mimpi didapatkan ketika seseorang sedang dalam keadaan tidak sadar 

sedangkan visi atau penglihatan dan malaikat didapatkan dalam kondisi sadar. Ketiga hal 

ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas dari alat yang pernah dipakai 

sebelumnya yaitu undian ataupun urim dan tumim. 

Nabi. Nabi-nabi dipakai Allah untuk menyampaikan firman-Nya dalam bentuk 

nubuatan. Allah memenuhi mereka dengan Roh-Nya, bukan hanya menyampaikan berita 

secara lisan, melainkan juga untuk menuliskan berita-berita tertentu yang Allah ingin 

lestarikan bagi umat manusia yang akan datang kemudian (Yeremia 36). 

Kristofani. Selain malaikat, ternyata ada satu Pribadi yang lebih mulia dari 

malaikat yang sering menampakkan diri dalam keadaan dan kepada orang tertentu. Yaitu 
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penampakan Yesus Kristus. Dialah yang menampakkan diri kepada Hagar (Kej.16:17), 

kepada Abraham (Kej. 18:1), kepada Gideon (Hak. 6:11), dll. Ia muncul untuk 

menyampaikan berita penting dan dalam situasi yang sangat khusus. 

Allah menjadi manusia. Menurut Galati 4:4, “setelah genap waktunya, maka 

Allah mengutus Anak-Nya…” Dalam Yohanes pasal satu dikatakan bahwa firman 

menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah manusia. Ini adalah suatu kondisi yang 

sangat istimewa di mana Allah tinggal di bumi bersama manusia. Ia tahu segala hal yang 

telah lama berlalu dan yang akan datang. Namun Yoh.16:7 mengatakan bahwa lebih 

berguna bagi kita jika Ia pergi agar Ia dapat mengutus Penghibur (Parakletos) yang kata-

Nya akan jauh lebih berguna bagi kita. Sebab Jika Ia datang dalam wujud Roh, maka Ia 

tidak akan dibatasi, Ia akan mendiami setiap hati orang percaya. 

Roh Kudus. Roh kudus diutus Allah untuk melanjutkan program penyelamatan 

Nya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Roh Kudus datang, maka Ia akan memimpin 

kita ke dalam seluruh kebenaran, berarti pada saat Ia sedang berbicara, kebenaran yang 

akan disampaikan belum menyeluruh, atau lebih tepat dikatakan sarananya belum 

memadai karena masih bersifat lisan (Yoh. 16:13). Kalau kebenaran masih bersifat lisan, 

maka belum bisa dijadikan dasar untuk membangun doktrin karena belum bisa dijadikan 

dasar acuan. 

 

B. Firman Tertulis 

Firman lisan tidak bisa tersimpan dengan akurat. Ia akan berubah-ubah seturut 

dengan daya ingat manusia. Karena Allah menghendaki adanya sebuah ajaran yang benar 

dan pasti, maka Ia bukan hanya memakai Nabi dan Rasul menyampaikan firman lisan, 
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melainkan mengilhami mereka untuk menuliskan sebagiannya
1
. Berikut adalah firman 

tertulis yang ditinggalkan Tuhan bagi kita untuk kita pelajari dan menjadikannya dasar 

pengajaran kita. 

 

1. Firman tertulis perjanjian lama 

Alkitab Perjanjian Lama ditulis dengan selang waktu yang cukup lama ± 1500 

tahun, kitab demi kitab hingga akhirnya terbentuk satu kitab Perjanjian Lama. 

Sebenarnya Tuhan sanggup menciptakan kitab tertulis dengan sekejap mata dengan 

lengkap dan sempurna, namun Tuhan sengaja membuatnya demikian sesuai dengan 

kebutuhan umat manusia itu sendiri dan juga untuk mengecoh si iblis agar dia tidak 

langsung menciptakan kitab tandingan yang menyesatkan manusia pada saat kitab yang 

tersedia itu masih hanya kitab Perjanjian Lama. 

Pada saat zaman Yosua, kitab yang tersedia masih hanya Taurat Musa 

(Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan), namun Tuhan memerintahkan 

Yosua agar jangan lupa memperkatakan kitab taurat, Yosua disuruh untuk merenungkan 

nya siang dan malam supaya ia bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di 

dalamnya dan Tuhan menjanjikan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil 

dan engkau akan beruntung (Yosua 1:8). Dari kitab Yosua ini kita dapat mengetahui 

bahwa Firman tertulis ini teramat penting ada di tangan setiap orang yang mengasihi 

Tuhan supaya ia sendiri tahu bagaimana caranya mengasihi Tuhan, dan bukan hanya itu, 

tetapi siapa saja yang merenungkannya siang dan malam ia akan berhasil/selamat. 

                                                             
1  Dr. Suhento Liauw, Cara Menafsir Alkitab dengan benar dan tepat (Hermeneutika) (Jakarta: GBIA 

Graphe, 2002), hal. 9 
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Ada banyak hal yang sangat bermanfaat bagi umat manusia setelah mereka 

memiliki firman tertulis (kitab PL). Apabila umat manusia tidak memiliki kitab PL maka 

manusia mungkin akan salah menantikan sang juru selamat. Ketika orang-orang majus 

datang dari Timur ke Yerusalem mereka bertanya kepada Raja Herodes “Dimanakah Dia, 

raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur 

dan kami datang untuk menyembah Dia”. Untuk menjawab pertanyaan mereka Raja 

Herodes mengumpulkan Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian para 

Imam kepala dan ahli Taurat tersebut membuka kitab Mikha 5:1 yang berbuyi “Tetapi 

engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu 

akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah 

sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari manakah orang Majus tahu bahwa Mesias akan 

lahir dengan tanda-tanda bintang? Jawabnya adalah dari kitab P.L. yaitu Bilangan 24:17 

yang berbunyi: Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang; aku memandang dia, tetapi bukan 

dari dekat; bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan 

meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Jadi, sedemikian 

pentingnya sebuah firman Allah yang bersifat tertulis itu supaya pesan ataupun nubuatan 

yang disampaikannya bisa senantiasa diperhatikan setiap umat manusia. 

 

2. Firman tertulis perjanjian baru 

Sebelum kitab Perjanjian Baru selesai ditulis, maka yang menjadi patokan 

seseorang belajar adalah kitab-kitab perjanjian lama dan pengajaran rasul-rasul. Jadi, hal-

hal yang sulit dan PL akan dijelaskan oleh para rasul sehingga iman jemaat dibangun atas 

pondasi yang kuat. Jadi apabila seseorang atau suatu jemaat memiliki perbedaan pendapat 
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tentang suatu hal, maka mereka harus pergi ke Yerusalem dan menanyakannya kepada 

Rasul bagaimana kebenarannya (Kis. 15:2). 

Salah satu manfaat yang dirasakan jemaat P.B. dengan adanya kitab P.L. adalah 

mereka dapat mengenal kebenaran yang dapat menuntunnya kepada keselamatan. Rasul 

Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius bahwa dari kecil Timotius telah mengenal 

Kitab Suci yang dapat memberikan hikmat kepadanya dan menuntunnya kepada 

keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus (2 Tim. 3:15). Itulah suatu manfaat yang 

telah dirasakan oleh Timotius, sehingga ia pun mengenal kebenaran tersebut. 

Setelah kitab P.L. dan P.B. telah lengkap maka pengajaran yang final telah dapat 

didirikan. Jadi jemaat yang benar yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran 

harus memegang prinsip bahwa kitab P.L. dan P.B. telah kanon (tertutup), sebab dengan 

demikianlah pengajaran yang didirikan dengan pasti. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Setelah menguraikan beberapa hal pada bab sebelumnya, maka kita dapat 

memberikan kesimpulan tentang Signifikansi Firman yang Bersifat Tertulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai suatu alat akurat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firmanNya 

kepada manusia agar dari generasi ke generasi berikutnya memperoleh 

pemahaman yang pasti tentang jalan keselamatan. 

2. Sebagai alat yang dapat menceritakan betapa agung dan muliaNya Allah sang 

pencipta manusia, di mana semua nubuatan dalam kitabnya satu per satu digenapi 

dengan setepat-tepatnya. 

3. Sebagai alat yang sangat baik dijadikan tolok ukur bagi umat manusia bagaimana 

ia harus hidup bermasyarakat, ber-Tuhan dan bernegara sebab firman yang tertulis 

tersebut mengajarkan sifat-sifat Allah di dalamnya yaitu yang maha benar, maha 

tahu, maha suci. 
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