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Inilah beberapa alasan mengapa Anda seharusnya bersyukur tentang Alkitab, yakni Buku
Firman Tuhan yang Anda telah memiliki dalam bahasa Anda.

1. Firman Tuhan membangkitkan iman, yang adalah sumber segala
ketaatan
Jadi, iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Tuhan.
(Roma 10:17)

2. Firman Tuhan membebaskan dari dosa
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
(Yohanes 8:32)

3. Firman Tuhan membebaskan dari Setan
Dan seorang hamba Tuhan seharusnyalah tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah
kepada semua orang, cakap mengajar, sabar, sambil melatih dengan lemah lembut
mereka yang menjadi penentang, kalau-kalau Tuhan berkenan memberikan kepada
mereka pertobatan ke dalam pengenalan penuh akan kebenaran, dan mereka dapat
menjadi sadar kembali dari perangkap si iblis, setelah ditawan olehnya dalam
keinginannya itu. (2 Timotius 2:24-26)

4. Firman Tuhan menguduskan
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu; firman-Mu adalah kebenaran.
(Yohanes 17:17)

5. Firman Tuhan membebaskan dari kebinasaan dan menguaskankan
kesalehan
Sebagaimana seluruh kekuatan ilahi-Nya telah melimpahkan kepada kita segala sesuatu
untuk kehidupan dan kesalehan oleh pengenalan penuh akan Dia, yang telah
memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Dengan hal itu Dia telah melimpahkan janji-janji yang sangat besar dan berharga bagi kita, supaya melalui hal ini kamu
dapat menjadi semitra dari kodrat ilahi karena telah luput dari kebinasaan yang ada
dalam keinginan di dunia. (2 Petrus 1:3-4)
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6. Alkitab menampilkan kasih
Dan aku mendoakan hal ini, supaya kasihmu lebih dan lebih lagi berkelimpahan dalam
pengenalan dan dalam seluruh pemahaman. (Filipi 1:9)
Dan tujuan dari perintah itu adalah kasih yang keluar dari hati yang bersih dan hati
nurani yang baik serta iman yang tulus. (1 Timotius 1:5)

7. Alkitab menyelamatkan
Waspadalah terhadap dirimu sendiri dan terhadap pengajaran, tetaplah tinggal di
dalamnya, karena dengan melakukan hal itu engkau juga akan menyelamatkan dirimu
sendiri, bahkan mereka yang mendengarkan engkau. (1 Timotius 4:16)
Oleh sebab itu aku bersaksi kepadamu pada hari ini, bahwa aku bersih dari darah
semua orang. Sebab aku sekali-kali tidak pernah menahan untuk memberitakan seluruh
rencana [atau: maksud] Tuhan kepadamu. (Kisah Para Rasul 20:26-27)
Mereka yang sedang binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran
agar mereka diselamatkan. (2 Tesalonika 2:10)

8. Alkitab memberikan sukacita
Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacita-Ku tinggal di dalam
kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. (Yohanes 15:11)

9. Alkitab menyatakan Tuhan
Dan TUHAN menampakkan diri lagi di Silo, sebab YAHWEH menyatakan diri-Nya di
Silo kepada Samuel melalui firman TUHAN. (1 Samuel 3:21)

10. Oleh sebab itu, ...
Buku Firman Tuhan – Alkitab – adalah dasar dan fondamen rumah kebahagiaan saya
dan hidup saya dan pelayanan saya dan pengharapan kekal saya tentang kebersamaan
dengan Tuhan untuk selama-lamanya.
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