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Prakata 

Banyak orang telah berkomentar bahwa mereka telah 

mendapat penghiburan dan rasa aman dan bahkan 

orang-orang yang tidak percaya ingin mengetahui 

lebih banyak, dengan membaca pasal (tujuh) 

ringkasan dari buku saya; A Defence of the Bible 

(Pembelaan atas Alkitab) ,
1
 sehingga saya 

berkeputusan untuk mengeluarkannya sebagai buku 

kecil dengan beberapa perubahan dan tambahan. 

   Semua pernyataan merujuk kepada buku aslinya 

kecuali rujukan 

Alkitab yang 

diberikan di sini.  

 

 

 

  

                                                 
1 A Defence of the Bible dapat dibeli baik dalam bentuk 

tercetak mau pun elektronik, dari setiap toko buku Word 

(word.com.au), Koorong (koorong.com.au) atau 

Canaanland (canaanland.com.my). 
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Alkitab adalah benar dan dapat dipercaya 

Dalam A Defence of the Bible, saya menunjukkan 

bahwa Alkitab berbeda dari antara buku-buku agama 

lain sebagai dapat dipercaya secara nalar. Baiklah 

kita mulai dengan meninjau kembali beberapa 

masalah utama yang dibicarakan di situ sebelum kita 

maju lebih lanjut. 

Pada mulanya 

Hanya ada dua penjelasan yang mungkin bagi 

keberadaan kosmos (alam semesta). Alkitab memberi 

tahu kita bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan 

langit dan bumi. Alternatif satu-satunya dan yang 

dikemukakan oleh para kosmologis yang ateis, adalah 

bahwa pada mulanya tidak ada sesuatu pun, yang 

pada sesuatu waktu di masa lampau meledak dan ini 

merupakan dasar dari Teori Ledakan Dahsyat (Big 

Bang Theory). Tetapi, pengukuran dan pengamatan 

dari teleskop Hubble . Hukum Pertama menyatakan 

bahwa zat/energi tidak dapat diciptakan atau 

dimusnahkan dan Hukum yang Kedua menyatakan 

bahwa dalam sebuah sistem yang tertutup, 

keteraturan harus menjadi ketidakteraturan dan inilah 

apa yang terlihat. Juga, mereka dihadapi oleh 

persoalan bahwa keseluruhan alam semesta secara 

perlahan-lahan menurun, yang mengundang 

pertanyaan, siapa yang semula menaikkannya? 
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Kehidupan di bumi 

Evolusi dengan cara pembentukan kehidupan secara 

kebetulan melalui tubrukan molekul secara acak 

tidaklah mungkin, dan walau pun jika beberapa zat 

kimia yang menjadi bahan kehidupan terbentuk, zat-

zat itu akan musnah dan bukannya mengembang 

menjadi molekul-molekul yang semakin besar. 

Bidang genetika merupakan persoalan besar lainnya 

bagi penganut Darwinisme karena genetika 

memerlukan mekanisme untuk menambah kira-kira 

tiga milyard nucleotide (kepingan informasi) untuk 

setiap DNA (gen) suatu bakteri untuk mengubahnya 

menjadi seorang manusia, seperti yang diyakini oleh 

para evolusionis. Mereka mengatakan ini terjadi 

melalui seleksi alami dan mutasi tetapi ini telah 

ditunjukkan mengurangi banyaknya informasi 

genetika dan bukannya menambahnya. Mereka 

mengatakan bahwa diperlukan milyaran tahun untuk 

terjadinya semua ini, tetapi keseluruhan proses itu 

berjalan ke arah yang salah; jika dibiarkan, 

organisma-organisma tidak bertambah kompleks dan 

memperoleh lebih banyak fungsi, mereka akan tetap 

sama atau kehilangan fungsi, misalnya ikan yang 

hidup di dalam gua telah kehilangan daya 

penglihatannya dan burung-burung yang tidak dapat 

terbang telah kehilangan kemampuannya untuk 

terbang.  
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Selain itu, juga banyak sekali bukti yang mendukung 

adanya bumi yang muda, termasuk kulit, jaringan 

lunak dan sel darah merah yang telah ditunjukkan 

oleh percobaan-percobaan stabilitas yang dipercepat 

yang membusuk dalam waktu beberapa ribu tahun 

saja, pada fosil-fosil zaman ‘Jurassic’ yang katanya 

berusia lebih dari 65 juta tahun.  

Akhirnya, tidak ada fosil dari jenis ‘mahluk antara', 

yang tanpa mereka, kata Darwin, teorinya akan 

runtuh. Juga, ada banyak ‘fosil hidup’, yang tidak 

berubah selama masa keberadaannya. 

Perencanaan jelas nyata 

Sebaliknya dari evolusi, penciptaan menurut Alkitab 

konsisten dengan apa yang diamati dan diukur 

dewasa ini. Kita melihat adanya kesengajaan 

perencanaan dalam setiap segi alam; dari 

mengalirnya secara otomatis tigabelas faktor yang 

membuat darah membeku yang bersama-sama 

mencegah perdarahan yang terus-menerus, sampai 

lebah-lebah dalam sarangnya yang bekerja bersama 

untuk kebaikan bersama, sampai kenyataan yang 

tidak dapat dicerna pikiran bahwa satu telur manusia 

yang telah dibuahi memiliki informasi genetika yang 

cukup untuk memberikan instruksi kepada dirinya 

sendiri untuk membentuk seorang manusia yang 

lengkap, dengan beribu-ribu kilometer urat darah dan 
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100 milyar sel otak yang diatur secara tepat, masing-

masingnya memiliki sampai 10.000 hubungan. Ini 

menghasilkan 1000 trilyun hubungan yang tidak 

mungkin dimengerti—masing-masingnya tertata 

dengan sempurna. Ini memberi kita kemampuan 

untuk merencanakan, merancang, mencintai dan 

mengalami serta menunjukkan perasaan-perasaan kita 

dalam berbagai bentuknya.  

Seorang ilmuwan berkomentar bahwa untuk 

mengetahui perbedaan antara apa yang dibuat 

manusia dan apa yang dibuat oleh Tuhan, orang 

hanya perlu memperhatikan dengan seksama. 

Semakin besar apa yang dibuat manusia, semakin ia 

menjadi kurang tepat. Tetapi apa yang dibuat Tuhan 

menjadi semakin kompleks dan rumit. 

Alkitab dapat bertahan dari penelitian ilmiah 

Jika kita meneliti Alkitab di bawah mikroskop ilmu 

modern, kita lihat bahwa Alkitab dapat tetap bertahan 

dari penelitian yang seksama ini. Walau pun ditulis 

ribuan tahun yang lalu, Alkitab mengatakan kepada 

kita bahwa alam semesta sedang membesar,
2
 bumi itu 

bulat,
3
 dan tergantung di dalam ruang angkasa.

4
 Ada 

                                                 
2 Mazmur 104:2; Yesaya 40:22, 42:5, 44:24, 45:12, 51:13;    

Yeremia 10:12, 51:15; Zakharia 12:1.  
3 Yesaya 40:22. 
4 Ayub 26:7. 
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bukti kuat bahwa pada suatu waktu di masa yang 

lampau, seluruh bumi ditutupi air yang sesuai dengan 

air bah yang dialami Nuh dan semua wakil dunia 

satwa dapat dimuat di dalam kapalnya. Bayi yang 

baru lahir dapat mengalami perdarahan yang tidak 

dapat dihentikan dalam tujuh hari pertama dari 

hidupnya. Tuhan memerintahkan Abraham menyunat 

semua anak laki-laki pada hari kedelapan.
5
 

Penemuan-penemuan arkeologi sangat mendukung 

keberadaan orang, tempat dan peristiwa-peristiwa 

yang disebut di dalam Alkitab. 

 

Ramalan 

Kita telah melihat, bahwa mengenai ramalan, Alkitab 

seratus persen tepat. Paling sedikit 60 buah ramalan 

yang terperinci dan deskriptif dalam Perjanjian Lama 

mengenai datangnya Mesias (Al Masih) telah 

seluruhnya terjadi dalam Sosok Yesus dari Nazareth. 

Sementara orang mengatakan bahwa karena beberapa 

ramalan ini begitu tepat, ramalan itu pasti ditulis 

setelah masa hidupnya Kristus, tetapi Gelungan Laut 

Mati, yang ditulis antara 200 sampai 100 tahun SM 

menunjukkan bahwa jalan pikiran ini salah. Selain 

itu, ramalan-ramalan mengenai masa depan kota, kota 

besar dan bangsa-bangsa telah terjadi, dan dalam detil 

                                                 
5 Kejadian 17:12. 
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yang sekecil-kecilnya, dan ramalan yang belum 

terjadi masih akan terjadi di masa datang.  

Ketahanan uji Alkitab 

Semua ini berarti bahwa Alkitab benar-benar dapat 

dipercaya dalam segala bidang di mana Alkitab dapat 

diuji, baik dalam bidang astronomi, fisika, arkeologi, 

hidrologi, kedokteran atau peramalan. Karena itu, 

kita dapat dengan aman menyimpulkan bahwa 

Alkitab dapat dipercaya dalam bidang-bidang di 

mana ia tidak dapat diuji secara empiris, seperti 

ditolaknya Tuhan oleh Adam dan Hawa dan sebagai 

akibatnya pewarisan sifat berdosa kepada seluruh 

umat manusia. 
Dosa adalah masalahnya  

Alkitab memberitahu kita bahwa,… semua orang 

telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah.
6
 

Karena demikian halnya, Alkitab penuh dengan dosa-

dosa dari tokoh-tokoh yang terkemuka sekali pun. 

Abraham mengawini Hagar, pelayan perempuan 

isterinya untuk mendapatkan anak, walau pun Tuhan 

telah memberitahu dia bahwa Sara isterinya akan 

memberinya keturunan.
7
 Yakub membohongi 

                                                 
6 Roma 3:23. 
7 Kejadian 15:4; 16:1–4. 
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ayahnya agar memberi berkat kepadanya dan 

bukannya kepada kakak laki-lakinya Esau.
8
 Tuhan 

menolak Musa masuk ke Negeri yang dijanjikan 

karena ia mengingkari petunjuk Tuhan dengan cara 

memukul bukit batu dan bukannya berbicara kepada 

bukit batu itu. Selain itu, ia mengaku kejayaan Tuhan 

sebagai kejayaan dirinya sendiri.
9 Raja Daud 

melakukan perselingkuhan dan penipuan, dan 

memerintahkan agar seorang serdadunya yang setia 

dibunuh dalam usaha menutupi kejahatannya.
10

 

Petrus murid Kristus menyangkal Kristus tiga kali
11

 

dan rasul besar Paulus begitu menyesalnya akan 

sifatnya yang penuh dosa itu sampai ia mengatakan: 

Aku manusia celaka! Siapakah yang akan 

melepaskan aku dari tubuh maut ini?
12

 

Dan kemudian: 

 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, 

Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan 

orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang 

paling berdosa.
13 

                                                 
8 Kejadian 27. 
9 Bilangan 20:9–12. 
10 2 Samuel 11. 
11 Matius 26: 69–75. 
12 Roma 7:24 
13 1 Timotius 1:15. 
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Kita dapat mempercayai Alkitab ketika ia 

mengatakan bahwa Tuhan itu suci dan amarahNya 

membakar dosa,
14

 dan upah dosa ialah maut, baik 

jasmaniah mau pun rohaniah.
15

 Kematian rohaniah 

adalah perpisahan dari Tuhan. Adam dan Hawa mati 

secara rohaniah ketika mereka berdosa dan Tuhan 

mengusir mereka dari kehadiranNya.
16

 Secara 

badaniah mereka hidup tetapi secara rohaniah mereka 

mati. Demikian juga, mereka yang menolak Kristus 

mati secara rohaniah dan begitu mereka mati secara 

jasmaniah, perpisahan dari Tuhan menjadi 

selamanya.
17

 Tempat abadi dari orang-orang yang 

belum diselamatkan adalah neraka dan akhirnya 

Danau Api, di mana mereka akan menderita siksa 

selama-lamanya.
18

 

Tuhan membereskan persoalan dosa 

Kita dapat mempercayai Alkitab ketika di sana 

dinyatakan bahwa kasih Allah begitu besarnya 

sehingga Ia mengirim Putranya yang tunggal yang 

dikasihiNya, Tuhan Yesus Kristus (Allah Putra), 

untuk membayar dosa-dosa kita dan atas nama kita 

                                                 
14 Keluaran 32: 10, 11, 12, 19; 2 Raja-Raja 22:13. 
15 Kejadian 2:17; Roma 6:23. 
16 Kejadian 3:23–24. 
17 Lukas 16:19-31. 
18 Lukas 16:23; Wahyu 20:14-15. 
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dengan cara pengorbanan kematianNya di kayu salib. 

Ketika Ia berseru waktu Ia tergantung di salib: 

Sudah selesai
19

 (dibayar lunas) 

PekerjaanNya sudah selesai dan tidak ada 

pembayaran lainnya untuk dosa kita yang diperlukan, 

atau pada kenyataannya, yang dapat dibayarkan. 

Dengan kata lain, Yesus memikul upah dari dosa kita 

di atas diriNya sendiri dan menderita hukuman yang 

menyertainya. Sebagai ganti dari dosa kita, Ia akan 

melimpahkan kebajikanNya kepada semua yang 

percaya yang akan membuat mereka hidup secara 

rohaniah
20

 dan akan menyanggupkan mereka masuk 

surga.
21

 

Seperti yang dikatakan Alkitab: 

Yesus berkata kepadanya, “Akulah jalan, kebenaran 

dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada 

Bapa, kalau tidak melalui Aku.
22

 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 

sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang 

tunggal supaya setiap orang yang percaya 

                                                 
19 Yohanes 19:30. 
20 Kolose 2:13. 
21 2 Korintus 5:21; Roma 8:1. 
22 Yohanes 14:6. 
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kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.
23

  

Bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa 

‘Yesus adalah Tuhan’ dan percaya dalam hatimu, 

bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara 

orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
24

 

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh 

iman, dan itu bukan hasil usahamu; ini pemberian 

Allah, bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang 

yang memegahkan diri.
25

 

Ketika penjaga penjara Filipi bertanya: Tuan-tuan, 

apakah yang harus aku perbuat, supaya aku 

selamat? Paul menjawab: 

Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan 

selamat—engkau dan seisi rumahmu.
26

 

Harap catat. Untuk percaya dalam artian Alkitab, 

berarti lebih daripada hanya mengakui Yesus, tetapi, 

betul-betul berkomitmen kepadaNya; betul-betul 

                                                 
23 Yohanes 3:16.   
24 Roma 10:9. 
25 Efesus 2:8-9. 
26 Kisah Para Rasul 16: 30-31. 
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menyesali dosa-dosa anda dan mengaku dosa, yaitu 

berpaling dari dosa-dosa itu.
27

  

Karenanya, semua yang menerima pemberianNya, 

melalui iman, akan memperoleh hidup kekal dengan 

Dia. Ketika meninggal orang yang percaya akan pergi 

langsung ke hadirat Tuhan Yesus.
28

 Puji Tuhan! 

 

Pertimbangkanlah kata-kata Yesus 

Yesus berkata kepada murid-muridNya: 

 

Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, 

percayalah juga kepadaKu. Di rumah Bapa-Ku 

banyak tempat tinggal; jika tidak demikian, tentu Aku 

mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk 

menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah 

pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, 

Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke 

tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, 

kamu pun berada.
 
Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu 

jalan ke situ.
29

 

 

                                                 
27 Matius 4:17; Markus 1:15, 6:12; Lukas 13:13; Kisah Para 

Rasul 20:21. 
28 Yohanes 8:51; 11:26; Kisah Para Rasul 7:54-60; 1 

Korintus 15:51-55;      2 Korintus 5:8; Filipi 1:23. 
29 Yohanes 14:1-4. 
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Kepada temanNya, Marta: 

 

Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walau pun ia sudah mati. 

Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaKu 

tidak akan mati selama-lamanya.
 30

  

 

Kepada penjahat di kayu salib yang percaya dan 

menyesal: 

 

Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, hari ini juga 

engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di 

dalam Firdaus.
31

 

 

Dari semua pemuka berbagai agama yang disembah, 

hanya satu orang yang telah dapat bangkit dari mati. 

Karenanya, hanya Ia yang mempunyai kuasa untuk 

memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang 

percaya kepadaNya. 

 

Harap pertimbangkan hal-hal berikut:  

Kuburan Konghucu        ada isinya 

Kuburan Budha              ada isinya 

                                                 
30 Yohanes 11:25-26a. 
31 Lukas 23:43. 
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Kuburan Muhammad     ada isinya 

Kuburan Yesus              kosong 

Sekilas pandangan ke Surga 

Lukas mencatat bahwa sebagai seorang Rabbi 

(pendeta Yahudi), Saulus (yang nantinya memakai 

nama Paulus) memegang jubah dari orang-orang 

yang melempari sampai mati murid yang bernama 

Stefanus. Dan sesaat sebelum ia meninggal Stefanus 

menengok ke atas dan melihat surga terbuka dan 

Yesus berdiri menyambutnya.
32

 

Paulus menyiratkan bahwa ia juga, melihat sekilas 

surga setelah ia mengalami perjumpaan yang 

mengubah hidupnya dengan Kristus yang bangkit 

dari mati dan melihat hal-hal yang tidak dapat 

dilukiskannya dan tidak boleh diceritakannya.
33

 Ia 

menuliskan juga, bahwa bagi orang Kristen, kubur 

tidak punya kepedihan dan maut tidak memiliki 

kemenangan.
34

 Dan perpindahan dari tubuh yang 

mati ke jiwa di surga begitu cepatnya sehingga keluar 

dari tubuh berarti hadir ke hadirat Tuhan.
35

 

                                                 
32 Kisah Para Rasul 7:54-8:1. 
33 2 Korintus 12:1-6. 
34 1 Korintus 15:54-57. 
35 2 Korintus 5:8; Filipi 1:23. 
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Bagaimana dengan anda? 

Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, Yesus 

tidak akan pergi; anda tidak dapat tetap netral. 

Ia memanggil anda hari ini—Ia ingin tidak satu pun 

jiwa musnah—tetapi tidak menerima Dia berarti 

menolak Dia: 

 

Siapa tidak bersama Aku, ia melawan Aku.
36

  

 

Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di 

sebelah kiri-Nya, “Enyahlah dari hadapan-Ku, hai 

kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api 

yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-

malaikatnya.”
37

  

 

Saya anjurkan kepada anda: jangan biarkan matahari 

terbenam tanpa menerima Yesus sebagai Juru 

Selamat anda. Maut, seperti yang kita lihat di warta 

berita di televisi setiap malam, dapat datang dengan 

cepat dan tanpa peringatan sebelumnya. Jauhnya 

hanya satu detak jantung. Kemudian jadinya 

terlambat. 

 

                                                 
36 Lukas 11:23 
37 Matdus 25:41. 
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Anda dapat menerima Yesus sekarang juga dengan 

suatu doa yang sederhana dan dirasakan secara 

mendalam di hati, meminta Yesus untuk bertahta di 

hati anda, mengaku dosa dan bertobat, dan meminta 

pengampunan berdasarkan hasil kerjanya yang telah 

selesai itu di kayu salib. Kata-kata yang dipakai tidak 

penting; Allah melihat apa yang ada di dalam hati 

anda.  

Inilah sebuah contoh bagaimana anda dapat berdoa: 

Yesus Tuhanku, aku tahu aku orang berdosa, dan aku 

meminta pengampunanMu. Aku percaya Engkau mati 

untuk dosa-dosaku dan bangkit dari kematian.  Aku 

berpaling dari dosa-dosaku dan aku meminta Engkau 

datang ke hati dan hidupku. Aku ingin mempercayai 

dan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru 

Selamatku. Aku melakukan doa ini demi NamaMu 

yang Suci. Amin. 

Langkah-langkah selanjutnya: 

Bicaralah dengan seorang teman atau pendeta 

Kristen, cari kelompok studi Alkitab dan carilah 

sebuah gereja yang percaya pada Alkitab dan yang 

memuliakan Yesus. Orang-orang Kristen lain 

sekarang adalah saudara-saudara anda di dalam 

Kristus—mulailah mengenal keluarga anda. 


