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Pendahuluan

B
agaimana Anda memandang Firman Allah menentukan 
bagaimana Anda akan berhubungan dengan Dia. Hal itu me-
nentukan iman Anda. Alkitab mengatakan,

Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman 

Kristus.

Roma 10:17

Masyarakat kita sekarang ini tidak benar-benar menghormati 
atau menghargai Firman Allah. Mereka tidak menghargainya seba-
gaimana mestinya. Dan devaluasi Firman tersebut juga telah me nye-
lusup ke dalam gereja. Banyak orang yang menyebut dirinya orang 
Kristen juga tidak menghargai Firman Allah sebagaimana mesti-
nya. Seandainya ada orang yang bertanya kepada mereka apakah 
mereka percaya bahwa Alkitab itu Firman Allah, mungkin mereka 
akan menjawab, “Oh tentu, saya percaya bahwa Alkitab itu Firman 
Allah.” Namun ujung-ujungnya mereka tidak terlalu memahami 
atau menghargai Firman.

Jika Iblis berhasil menyerang Firman Allah dan membuat Anda 
meragukannya sedikit saja, maka fondasi iman Anda akan retak. 
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Fondasi iman Anda akan ambruk. Segalanya dalam hidup 
Kekristenan dibangun di atas bagaimana Anda memandang Firman 
Allah. Un tuk hidup karena percaya dan bukan karena melihat, 
Anda mem butuhkan fondasi yang pasti dalam Firman Allah!

Itulah sebabnya Sebuah Fondasi yang Pasti adalah subjek 
paling pertama yang saya ajarkan kepada siswa-siswi baru kami di 
Charis Bible College. Saya menghabiskan empat sesi pelajaran dan 
mengajar mereka tentang integritas Firman Allah. Bidikan dan sa-
saran saya adalah memastikan agar setiap orang yang bersekolah 
memulai dengan sikap yang benar terhadap Firman Allah.

anda Juga Diundang!

Ini bukanlah sesuatu yang Anda terima begitu saja sepenuhnya 
dengan iman. Firman itu sendiri mengajar kita tentang integritasnya 
sendiri. Firman Allah memberi kita pengajaran dan memberitahu 
kita betapa penting seharusnya Firman Allah itu dalam hidup kita.

Itulah sebabnya saya mau mengundang Anda bergabung de-
ngan saya dalam perjalanan penemuan ini. Iman Anda akan dikuat-
kan dan hubungan Anda dengan Allah akan diperdalam. Jika Anda 
bisa menerima dan dengan segenap hati menyambut kebenaran-ke-
be naran yang akan saya bagikan kepada Anda dari Firman, hal itu akan 
menghasilkan perbedaan yang sangat besar dalam hidup Anda. Anda 
akan mengalami pertumbuhan sejati dan terdorong ke arah stabi-
litas yang lebih besar, kedewasaan, dan keberbuahan dalam hidup 
Kekristenan Anda. Dan sementara Anda berdiri melawan tipu daya 
iblis, Anda akan menemukan diri berdiri di atas fondasi yang pasti!
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BaB 1

Ditulis oleh Allah

B
anyak orang Kristen sekarang ini mengira bahwa Firman itu 
hanyalah representasi samar-samar dari apa yang sesungguhnya 
mau Allah katakan. Mereka percaya bahwa Firman telah diru-

sak dan keliru diterjemahkan oleh orang-orang. Padahal bukan demi-
kian yang Alkitab ajarkan tentang dirinya sendiri.

Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat 

untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki 

kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

—2 Timotius 3:16

Ungkapan “yang diilhamkan oleh Allah” diterjemahkan dari 
kata Yunani theopneustos. Kata Yunani ini adalah kata majemuk yang 
terdiri dari theos dan pneo. Menurut Strong’s Concordance, kata theos 
artinya “seorang ilah, terutama … Ilah yang tertinggi,” dan kata pneo 
artinya “menghembus dengan keras.” Oleh karenanya, kata theo
pneustos secara harafiah artinya dihembuskan oleh Allah. Amplified 
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Bible, New International Version, dan The Message semuanya men-
terjemahkan kata Yunani ini sebagai “dihembuskan oleh Allah.” 
Allahlah yang mengilhami manusia untuk menulis Kitab Suci. Me-
reka digerakkan oleh Allah sementara mereka menulis.

Ini adalah pernyataan yang sangat jelas bahwa nubuat-nubuat 
dari Perjanjian Lama bukanlah sekadar opini orang-orang. Melain-
kan, nubuat-nubuat tersebut adalah ucapan-ucapan yang dihem bus-
kan oleh Allah, yang bisa sepenuhnya dipercayai dan diandalkan.

Firman Allah menyatakan bahwa manusia menulis sementara 
mereka diilhamkan dan secara supernatural digerakkan oleh Roh 
Kudus.

Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuatnubuat 

dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 

sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, 

tetapi oleh dorongan Roh Kudus orangorang berbicara atas nama 

Allah.

—2 Petrus 1:20-21

Tentang kata Yunani yang diterjemahkan sebagai “oleh dorong
an” dalam ayat ini, W.E. Vine mengatakan bahwa kata ini mensi rat-
kan “bahwa mereka ‘digiring,’ atau didorong, oleh kuasa Roh Kudus, 
bukan bertindak menurut kehendak mereka sendiri, atau hanya 
mengekspresikan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, melainkan 
mengekspresikan pikiran Allah dengan kata-kata yang disediakan 
dan disampaikan oleh-Nya” (Vine’s Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words).

Ada sebuah bidang studi yang disebut apologetika di mana orang 
sesungguhnya memakai banyak fakta untuk secara logis dan inte-
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lektual membuktikan bahwa Firman Allah tidak mungkin keliru. Me-
reka meneliti untuk memperlihatkan bagaimana Alkitab itu benar-
benar ditulis kepada kita oleh Allah. Alkitab bukanlah ditulis oleh 
manusia yang melakukan berbagai kekeliruan sementara mereka 
menuliskan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, dan sekarang kita 
harus memilih bagian mana saja yang dari Allah dan bagian mana 
saja yang dari manusia. Bukan, Alkitab adalah Allah berbicara ke-
pada kita melalui manusia. Individu-individu tertentu telah meng-
khususkan keseluruhan karier dan pelayanan mereka untuk upaya 
jenis ini. Mereka memperlihatkan bagaimana ratusan nubuat yang 
diucapkan dalam Firman Allah telah dan, dalam kasus tertentu, 
sedang digenapi dengan sempurna, bahkan hingga ke detil paling 
rinci! Ini berarti bahwa tidak ada keraguan bahwa Kitab Suci me-
mang dihembuskan oleh Allah dan diilhamkan oleh Allah.

Banyak orang sekarang ini sesungguhnya lebih mengimani 
hal-hal seperti ilmu pengetahuan, arkeologi, sejarah, matematika, 
dan kedokteran daripada Firman yang diilhamkan Allah. Mereka 
menantang pencatatan Alkitab, terutama tentang kelompok orang 
dan lokasi tertentu, mengargumentasikan bahwa semuanya itu tidak 
benar-benar ada. Namun berulang-ulang, sementara bukti baru dan 
lebih banyak bukti ditemukan, para peragu telah terbukti keliru, dan 
Firman Allah telah terbukti benar.

Yang Mana yang Benar?

Karena kita tidak memiliki naskah-naskah orisinil di mana Perjan-
jian Lama dan Perjanjian Baru ditulis – melainkan, kita memiliki sa lin-
an dari salinan berdasarkan mana terjemahan-terjemahan ba hasa 
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Inggris kita dibuat – para cendekiawan menantang dan me nyerang 
Firman Allah, mengargumentasikan, “Firman Allah tidaklah akurat. 
Oleh karenanya, kita tidak bisa mengandalkannya. Kita tidak bisa 
mempercayainya.” Demikianlah, ada orang yang berpegang pada 
Firman dan ada orang yang mempercayai para cendekiawan. Namun 
pertanyaannya tetap saja, “Yang mana yang benar?”

Renungkanlah: Yesus dan para rasul pun tidak memakai doku-
men-dokumen orisinil ketika mengutip dari Perjanjian Lama. Mereka 
mengacu kepada Septuagin terjemahan Yunani, yang dibuat dua 
hingga tiga abad setelah dokumen-dokumen orisinilnya dan dua 
hingga tiga abad sebelum zaman mereka. Jadi, kira-kira lima atau 
enam abad sejak Kitab Suci yang orisinil ditulis, namun Yesus dan 
para rasul pun sepenuhnya yakin bahwa terjemahan Yunani itu Firman 
Allah.

Pertimbangkanlah fakta-fakta ini:

•	 Yesus tiga kali mengutip Septuagin berbahasa Yunani ketika ber-
urusan dengan iblis di padang gurun (Matius 4 dan Lukas 4), 
dan nyatanya efektif, mengalahkan Iblis setiap kalinya.

•	 Paulus juga mengutip Septuagin berbahasa Yunani. Sesung-
guhnya, suratnya kepada jemaat di Galatia terpusat terutama 
di seputar sebuah huruf tunggal dalam terjemahan ini. Paulus 
mendasarkan keseluruhan argumentasinya dalam Galatia 3 
pada kata “seed (keturunan)” dan bukan “seeds (keturunanketu
runan)” (Galatia 3:16).

Yesus dan Paulus pun mempercayai bahwa ilham Kitab Suci tetap 
terpelihara bahkan lewat terjemahan, hingga ke sebuah huruf dari 
sebuah kata.
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Acuan-acuan kepada “Kitab Suci” (Roma 1:2 dan 2 Timotius 3:15) 
juga menggaris-bawahi hal ini. Firman Allah – yang kita sebut Alkitab 
– diilhamkan dan dipelihara oleh-Nya agar kita bisa mengambil bagian 
dalam kodrat ilahi-Nya (2 Petrus 1:3-4). Tanpa Firman Allah, kita tak-
kan mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Nya.

Gulungan-gulungan Kitab Laut Mati ditemukan antara tahun 
1946 hingga 1956, memberikan banyak bukti tentang keakurasian 
Alkitab. Gulungan-gulungan kitab ini sangatlah kuno dibandingkan 
dengan salinan-salinan naskah yang lebih modern berdasarkan mana 
terjemahan-terjemahan kita dibuat. Namun ketika para pakar mem-
bandingkannya, sebagian besar perbedaannya tidaklah signi fikan – 
terutama dalam sapuan-sapuan kuasnya, yang tidak meng hasilkan 
perbedaan-perbedaan yang substantif.

Namun dalam memeriksa tidak banyak perbedaan yang sub-
stantif, seperti sebuah kata yang keliru dieja atau sebuah kata lain yang 
dipakai sebagai substitusi, Gulungan-gulungan Kitab Laut Mati tetap 
menegaskan keakurasian dari apa yang kita miliki sekarang ini. Da-
lam kitab Yesaya, dari perbedaan-perbedaan yang katanya ratusan, 
hal-hal yang bisa menghasilkan perbedaan nyata terkikis hingga ting-
gal kira-kira lima saja ketika dipelajari dan dijelaskan. Jadi, walaupun 
naskah-naskah kita terpaut sekian generasi dari naskah-naskah yang 
orisinil, Gulungan-gulungan Kitab Laut Mati memverifikasikan ke-
akurasian Firman dengan cara yang tidak menimbulkan keraguan 
bahwa Allahlah yang berada di balik penulisannya.

Alkitab itu unik dalam beberapa hal dibandingkan dengan se-
mua buku yang pernah ditulis. Pertama-tama, Alkitab itu ditulis dalam 
kurun waktu kira-kira 1.400 tahun oleh kurang lebih empat puluh 
orang yang berbeda. Para penulisnya berasal dari berbagai bangsa 
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dan dari latar belakang yang sepenuhnya berbeda, dan mereka ber-
bicara berbagai bahasa. Tak ada lagi buku yang dapat mengklaim hal 
itu.

Alkitab juga unik dan tiada taranya dalam dampak yang diha-
silkannya terhadap dunia. Tak ada lagi buku yang telah membentuk 
peradaban seperti Alkitab, dan juga tak ada lagi buku yang pernah 
diterbitkan lebih banyak atau diterjemahkan ke dalam lebih banyak 
bahasa. Lebih dari empat miliar eksemplar Alkitab telah terjual di se-
luruh dunia, dengan dua puluh juta eksemplar terjual setiap tahun-
nya di Amerika Serikat saja. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 
2.200 bahasa dan dialek, menjangkau 90 persen lebih dari populasi 
dunia.

Tentu, penyalah-gunaan orang terhadap Alkitab telah menye-
babkan banyak masalah, namun yang baik jauh melampaui yang 
buruk. Dan yang buruk bukanlah kesalahan Alkitab melainkan keke-
liruan orang menafsirkan Kitab Suci demi agenda pribadi mereka 
sendiri.

Banyaknya naskah Alkitab dibandingkan dengan tulisan lain-
nya dalam sejarah itu saja sudah merupakan kesaksian hebat ten-
tang keakurasiannya.

Seandainya Anda tidak memiliki dokumen yang orisinil namun 
memiliki dua salinan dari yang orisinil dan ada perbedaan-perbe-
daan antara salinan-salinan tersebut, ada kemungkinan lima puluh 
persen bahwa salah satu salinan itu benar. Seandainya Anda memi-
liki empat salinan dari sebuah dokumen orisinil dan tiga di antaranya 
sama, akan ada kemungkinan 75 persen bahwa ketiganya benar.

Naskah dan gulungan kitab dari Alkitab itu ribuan; Perjanjian 
Baru saja kira-kira 24.000 naskah. Ini memberi kita keyakinan feno-
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menal akan keakurasian salinan-salinannya. Banyak dokumen ber-
sejarah – dokumen-dokumen berdasarkan mana kita mendapatkan 
sebagian besar pengetahuan kita tentang sejarah – diterima tanpa 
banyak Tanya, padahal salinannya hanya ada delapan hingga dua 
puluh. Bukti tentang kehidupan dan pelayanan Yesus itu secara tak 
terhingga jauh lebih banyak daripada bukti bahwa Julius Caesar per-
nah ada, namun tidak ada yang tidak percaya tentang Julius Caesar. 
Ini berbicara tentang kuasa Kitab Suci dan ketakutan sekaligus per-
lawanan Iblis terhadap Alkitab. Ada penentangan setan terhadap 
Kitab Suci, dan mereka yang tidak mempercayai Alkitab berada di 
bawah pengaruh setan.

Buku zaman dulu yang paling mendekati Alkitab dalam hal 
banyaknya naskah adalah Iliad karya Homer. Salinan Iliad dari do-
kumen orisinilnya tidak sampai 1.900. Dari perspektif matematis, 
banyaknya salinan Perjanjian Baru saja sudah menjamin, dengan ke-
yakinan 99,5 persen, bahwa terjemahannya tetap terpelihara.

Salinan Iliad karya Homer yang relatif lebih sedikit memiliki 
be berapa ratus kalimat yang dipertanyakan, sedangkan ke-24.000 
salinan Perjanjian Baru hanya memiliki beberapa lusin kalimat yang 
dipertanyakan, yang tidak satu pun menghasilkan perbedaan yang 
substantif. Salinan Iliad yang paling mendekati ditulis lima ratus 
tahun setelah dokumen Homer yang orisinil, sedangkan salinan ayat-
ayat Perjanjian Baru yang paling mendekati ditulis tidak sampai 
lima puluh tahun setelah dokumen-dokumen yang orisinil.

Ini berarti bahwa banyak yang menyaksikan peristiwa-peristiwa 
yang dicatat dalam Perjanjian Baru masih hidup ketika salinan-salinan 
paling awalnya dibuat. Seandainya salinan-salinannya keliru, seba-
gian saksi mata tentunya sudah akan mendiskreditkannya. Hal itu 
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tidak terjadi. Justru kebalikannya. Salinan-salinan ini dipakai secara 
luas sementara para saksi mata masih hidup, dan bungkamnya para 
saksi mata ini menegaskan keakurasian dari dokumen-dokumen ini.

Saya pernah membaca bahwa karena Alkitab demikian sering 
dikutip oleh para penulis zaman dulu, seluruhnya kecuali sebelas 
ayat Perjanjian Baru bisa direkonstruksikan dari penulis-penulis 
lain ini, seandainya pun tidak ada salinan yang dibuat. Sungguh 
fenomenal! Tidak ada tulisan lainnya dalam sejarah umat manusia 
yang me miliki keotentikan seperti ini. Namun banyak yang bersedia 
mene rima dokumen-dokumen lain sebagai otentik padahal 
otoritasnya secara tak terhingga jauh lebih kecil, namun menolak 
Kitab Suci. Secara intelektual, itu tidak jujur. Karena roh antikristus, 
ada pra sangka atau skeptisisme terhadap Kitab Suci, yang tidak ada 
terhadap dokumen-dokumen lainnya. Roh itu masih hidup hingga 
sekarang dan bekerja menentang segala yang kudus.

Jadi, jika Anda mau mengetahui lebih banyak tentang fakta-fakta 
alami yang menegaskan dan mengkonfirmasikan bahwa Alkitab me-
mang benar, saya mendorong Anda untuk mempelajari apa yang 
disebut apologetika. Mereka yang terlibat dalam apologetika mene-
liti dan memperlihatkan bukti penting dalam bidang studi yang ber-
beda-beda. Walaupun apologetika bukan argumentasi pilihan saya, 
toh kami sampai kepada kesimpulan yang sama: Firman Allah tidak 
mungkin keliru. Firman Allah tidak mungkin keliru. Firman Allah 
ditulis oleh Allah!


