
Murid-murid Yesus merasa sangat terpukul.  Semua 
harapan dan impian mereka tentang kerajaan  Allah yang baru telah 
terpakukan di kayu salib pada hari Jumat sebelumnya. Penuh dengan 
kesedihan dan kebingungan, Kleopas dan temannya perlahan-lahan 
melakukan perjalanan sepanjang tujuh mil dari Yerusalem ke rumah 
mereka di kota kecil bernama Emaus. Matahari sedang terbenam 
pada hari Minggu sore itu dan mereka sedang berjalan di jalan yang 
bergelombang ketika seorang asing mendekati dan berjalan bersama 
dengan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa teman perjalanan 

mereka yang baru ini adalah Tuhan mereka 
sendiri, yang baru saja dibangkitkan dari 
kematian. Dengan tidak terlalu memberi 
perhatian kepada teman perjalanan mereka 
ini, kedua murid yang sedang bersedih ini 
pun membicarakan kembali peristiwa 
mengejutkan yang terjadi di akhir minggu 
itu, dengan perasaan yang makin putus asa 
seiring dengan setiap langkah mereka. 
Sembari berdiam diri mendengarkan 
percakapan mereka, Yesus merasa amat rindu 
untuk menyatakan diriNya terhadap para 
muridNya yang sedang kecewa. Tetapi 
Tuhan sengaja menutupi identitasNya yang 
sebenarnya, karena murid-muridNya saat ini 
membutuhkan pemahaman akan Kitab Suci 
lebih dari waktu-waktu sebelumnya. 
Andaikata Kristus membiarkan kedua 
pengikutNya yang setia ini menyadari siapa 
Dia sesungguhnya, mereka akan menjadi 
terlalu bersemangat sehingga tidak dapat 

menerima kebenaran yang penting yang harus Dia bagikan. Setelah 
mendengarkan ajaran dan khotbah-Nya selama tiga setengah tahun 
pun, mereka masih tidak dapat memahami dasar dari misi-Nya. Dia 
telah berkata dengan gamblang kepada mereka “Anak Manusia 
akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan 
membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit. 
Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya 
kepada-Nya” Markus 9:31,32. Yesus dengan lemah lembut menyela 
percakapan mereka yang penuh kesedihan, dan dalam dua jam 
berikutnya Dia memberikan kepada mereka kunci-kunci untuk 
memahami seluruh Kitab Suci dan nubuatan.

Kembali ke Yerusalem

Alkisah . . .
Lukas 24:13-35
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Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab..

 1.  Berapa banyak dari Kitab Sucikah yang diperintahkan 
kepada kita untuk kita percayai?

  Lukas 24:25 Percaya ____________ sesuatu, yang telah dikatakan para 
nabi.

  2 Timotius 3:16 Segala ___________ yang diilhamkan Allah memang 
bermanfaat …

CATATAN: Seluruh nubuatan (kebenaran sakral) dari Allah terkandung dalam 
tulisan-tulisan di Perjanjian Lama dan Baru. Kunci untuk memahami nubuatan 
Wahyu terutama dapat ditemukan dalam kisah-kisah Perjanjian Lama. Contohnya, 
dari 404 ayat di dalam kitab Wahyu, 278 diantaranya adalah gema dari kisah dan 
nubuatan lain dalam Perjanjian Lama.

 2.  Menurut Yesus, siapakah yang dinyatakan oleh Kitab 
Suci dan nubuatan-nubuatan?

  Lukas 24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang 
______ dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala 
kitab nabi-nabi.

  Yohanes 5:39 Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci… Kitab-kitab Suci itu 
memberi kesaksian tentang ________.

   Wahyu 1:1 Inilah wahyu ________________ yang dikaruniakan Allah 
kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa 
yang harus segera terjadi.

CATATAN: Tokoh utama dalam seluruh isi Kitab Suci dan nubuatan adalah 
Yesus. Seri yang menawan ini akan mencakup banyak tema tentang nubuatan, 
namun perlu diingat juga bahwa fokus dari kitab Daniel dan Wahyu adalah Yesus 
Kristus dan kerajaan-Nya.

 3.  Apakah nama lain yang digunakan dalam Alkitab untuk 
Yesus?

  Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah ___________; Firman itu bersama-
sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

  Yohanes 1:14 ____________ itu telah menjadi manusia, dan diam di 
antara kita.

 4.  Orang seperti apakah yang Allah gunakan untuk 
menulis Alkitab?

  2 Petrus 1:21 Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak 
manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus ____________________ 
berbicara atas nama Allah.

 5.  Hidup yang kekal berasal dari pengenalan akan Yesus 
(Yohanes 17:3). Bagaimana Yesus dikenal oleh murid-
muridNya?

  Lukas 24:35 Lalu kedua orang itupun menceritakan apa yang terjadi di 
tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia 
____________ _______________ ______________.

CATATAN: Di dalam Alkitab, roti merupakan lambang dari Firman Allah. Yesus 
berkata “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman 
yang keluar dari mulut Allah.” Matius 4:4. Sewaktu kita membaca, mencerna, dan 
mengikuti pimpinan Kitab Suci, kita akan menemukan kekuatan, sukacita, damai 
sejahtera, dan hidup yang kekal.

 6.  Seberapa pentingkah pembelajaran Alkitab bagi orang 
Kristen?

  Ayub 23:12 Perintah dari bibir-Nya tidak ____________, dalam 
sanubariku _____________ ucapan mulut-Nya.

  Mazmur 119:105 Firman-Mu itu __________ bagi kakiku dan 
___________ bagi jalanku.

CATATAN: Iblis sangat membenci Alkitab dan akan melakukan apa saja untuk 
mencegah manusia membaca Alkitab. Iblis tahu bahwa nubuatan-nubuatan di 
dalam Alkitab mengungkapkan rencananya untuk menipu umat manusia. Jadi 
jangan heran jika Setan mencoba untuk mengalihkan perhatian Anda dari 
rangkaian pelajaran ini, atau mencoba  membuat Anda sibuk dengan hal-hal 
lain. Allah akan membukakan jalan bagi mereka yang ingin mengetahui 
kebenaran sehingga mereka dapat menemukannya.

 7.  Siapakah yang membantu kita memahami Alkitab?
  Yohanes 16:13 Tetapi, apabila Ia datang, yaitu _____ Kebenaran, Ia 

akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
  Yohanes 14:26 Tetapi Penghibur, yaitu _____ ________, … akan 

mengajarkan segala sesuatu kepadamu.
  1 Korintus 2:13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada 

mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-
karunia Allah dengan perkataan yang bukan ______________ kepada 
kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh.

 8.  Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan 
bahwa Roh Kudus membimbing saya dalam 
mempelajari Alkitab?

  Lukas 11:9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: _____________ , 
maka akan diberikan kepadamu.

  Lukas 11:13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang 
baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang __________ 
_______________?

  Yohanes 7:17 Barang siapa mau melakukan ____________, ia akan 
tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari 
diriKu sendiri.

CATATAN: Sebagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah untuk membantu kita 
memahami kebenaran Kitab Suci. Inilah sebabnya mengapa kita harus selalu 
minta Roh Kudus untuk membimbing kita sebelum kita membuka buku 
Tuhan. Saya merasa pasti bahwa Roh Kudus membimbing pembelajaran Alkitab 
saya jika (1) saya meminta Dia untuk membimbing saya, dan (2) saya bersedia 
untuk menerima dan mengikuti kebenaran yang Dia ungkapkan kepada saya.

 9.  Bagimanakah pembelajaran Firman yang diiringi 
dengan doa akan dapat membantu kita? 

  Mazmur 119:11 Dalam hatiku aku menyimpan janjiMu, supaya aku 
_______ ________ terhadap Engkau.

  Yeremia 33:3 Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan 
________________ engkau dan akan memberitahukan kepadamu 
_______ yang besar dan ____________ ___________.

  Roma 15:4 Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk 
menjadi _____________ bagi kita,supaya kita teguh berpegang pada 
___________ oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci.

  Yakobus 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan 
______, hendaklah dia memintakannya kepada Allah… dan maka hal 
itu akan diberikan kepadanya.
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10.  Metode pembelajaran Alkitab seperti apakah yang 
direkomendasikan oleh Kitab Suci?

  Yesaya 28:10 Sebab _______ ini harus itu, _________ begini mesti 
begitu, tambah ini, tambah itu!

  1 Korintus 2:13 Dan karena kami __________ hal-hal rohani kepada 
mereka yang mempunyai Roh … yang bukan diajarkan kepada kami 
oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh.

  2 Petrus 1:20 Nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan 
menurut kehendak _________.

CATATAN: Kita harus mengesampingkan ide-ide kita sendiri, dan mempelajari 
Alkitab degan cara membaca segala sesuatu di Kitab Suci tentang subjek yang 
ingin kita pelajari (“tambah ini, tambah itu”), dan dengan membandingkan 
semua ayat-ayat yang berhubungan sebagai masukan. Kita harus membiarkan 
Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri. Ketika hal ini telah dilakukan, 
kebenaran akan selalu terlihat dengan jelas. Inilah  cara Yesus meyakinkan kedua 
muridnya dalam perjalanan menuju ke Emaus bahwa Ia adalah Mesias (Lukas 
24:27).

11.  Apakah dampak pembelajaran Alkitab untuk kita?
  2 Timotius 3:15 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal 

Kitab Suci yang dapat memberi __________ kepadamu dan menuntun 
engkau kepada ____________ oleh iman kepada Kristus Yesus.

CATATAN: Aklitab membantu kita memahami rencana besar Allah bagi 
keselamatan kita – informasi paling penting yang pernah diberikan kepada umat 
manusia.

12.  Menurut Yesus, di manakah kita bisa menemukan 
kebenaran?

  Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya “Akulah jalan dan 
________________ dan hidup.

  Yohanes 17:17 _____________-Mu adalah kebenaran.

CATATAN: Kita menemukan kebenaran dalam Firman Tuhan – Alkitab. 
Kebenaran adalah sebuah komoditas yang sangat langka di dunia sekarang ini, 
dan oleh akibatnya semua orang di bumi menderita. Kebenaran tentang segala 
sesuatu yang penting bisa ditemukan di dalam Kitab Suci. Mempelajari dan 
mengikuti nasihat Alkitab akan membebaskan kita (John 8:32) dan membawa 
kebahagiaan dan hidup yang berlimpah bagi kita (Yohanes 15:11).

13.  Peringatan apakah yang Kitab Suci berikan dalam hal 
mempelajari Alkitab?

  2 Timotius 2:15 Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah… 
yang ________________   _____________memberitakan perkataan 
kebenaran itu.

  2 Petrus 3:16 Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar 
difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang 
tidak teguh imannya, ___________________ menjadi 
______________ mereka sendiri.

CATATAN: “Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu” berarti 
menafsirkan firman Tuhan dengan sebetulnya dan sebenarnya. Ada suatu bahaya 
yang besar dalam memutar balikkan Kitab Suci untuk membuatnya mengatakan 
apa yang kita ingin katakan. Apa yang saya katakan tentang Alkitab tidaklah 
berarti. Yang penting adalah apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri.

14.  Dengan cara apakah seharusnya kita menguji semua 
ajaran keagamaan dan doktrin?

  Kisah Para Rasul 17:11 Mereka menerima firman itu dengan segala 
kerelaan hati dan setiap hari mereka ____________ Kitab Suci untuk 
mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian..

  Yesaya 8:20 Carilah ___________ dan ________________!” Siapa yang 
tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak ________ 
fajar.

CATATAN: Semua ajaran keagamaan harus diperiksa oleh Alkitab. Jika ada suatu 
ajaran  yang tidak setuju secara jelas dengan Kitab Suci, ajaran itu palsu dan harus 
ditinggalkan.

15.  Apa yang terjadi waktu Yesus menjelaskan Kitab Suci 
kepada kedua murid-Nya yang sedang berkecil hati 
dalam perjalanan ke Emaus?

  Lukas 24:32 Bukankah ____________ kita ___________________, 
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan 
Kitab Suci kepada kita?

16.  Setelah kedua murid ini tahu bahwa Yesus hidup dan 
mendengarkan Dia menjelaskan nubuatan tersebut, apa 
yang mereka lakukan?

  Lukas 24:33 Lalu bangunlah mereka dan terus ____________ ke 
Yerusalem. Disitu mereka ________________ kesebelas murid itu. 
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.

CATATAN: Salah satu reaksi awal dari murid-murid itu setelah mereka 
mendengarkan Yesus menjelaskan Kitab Suci adalah adanya suatu keinginan yang 
membara untuk membagikan berita baik ini kepada orang lain. Kami berharap ini 
juga adalah keinginan Anda untuk mengundang teman Anda bergabung bersama 
Anda dalam seri pembelajaran Alkitab yang dinamis ini.

Tanggapan Anda
Apakah Anda ingin memahami dan mengikuti pimpinan Kitab Suci?
JAWABAN: _______________

Suplemen
Berikut ini adalah daftar istilah-istilah kunci yang sering memiliki makna 
simbolik dalam nubuatan Alkitab. Setiap simbol ditulis dalam huruf tebal dan 
diikuti oleh artinya.

Angel = Utusan
 Daniel 8:16; 9:21; Lukas 1:19, 26; Ibrani 1:14
Babel = Agama sesat / kebingungan
 Kejadian 10:8-10; 11:6-9; Wahyu 18:2, 3; 17:1-5
Beast = Kerajaan / pemerintah / kekuasaan politik
 Daniel 7:17, 23
Roti = Firman Tuhan
 Yohanes 6:35, 51, 52, 63

Hari = Tahunr
 Yehezkiel 4:6; Bilangan 14:34
Naga = Setan atau pengikutnya
  Yesaya 27:1,30:6 Mazmur 74:13, 14; Wahyu 12:7-9, Yehezkiel 29:3;  Yeremia 51:34
Dahi = Pikiran
 Roma 7:25; Yehezkiel 3:8,9
Tangan = Pekerjaan
 Pengkhotbah 9:10
Pelacur = Gereja/agama sesat
 Yesaya 1:21-27; Yeremia 3:1-3, 6-9
Kepala = Kekuasaan besar/penguasa/pemerintahan
 Wahyu 17:3, 9, 10
Tanduk = Raja atau kerajaan
 Daniel 7:24, 8:5,21,22 Zakharia 1:18, 19; Wahyu 17:12
Anak Domba = Yesus / pengorbanan
 Yohanes 1:29; 1 Korintus 5:7
Pelita= Firman Allah
 Mazmur  119:105
Singa = Yesus Kristus
 Wahyu 5:4-9
Tanda = Lambang atau segel persetujuan atau ketidaksetujuan
 Yehezkiel 9:4, Roma 4:11 Wahyu 13:17, 14:9-11, 7:2,3
Pegunungan = Politik atau kekuasaan politik-keagamaan
  Yesaya 2:2, 3; Yeremia 17:3, 31:23, 51:24,25; Yehezkiel 17:22, 23; Daniel 2:35,44,45
Minyak = Roh Kudus
 Zakharia 4:2-6; Wahyu 4:5
Merah = Dosa / penyelewengan
 Yesaya 1:18; Nahum 2:3; Wahyu 17:1-4
Batu = Yesus / kebenaran
 1 Korintus 10:4, Yesaya 8:13, 14; Roma 9:33; Matius 7:24
Segel= Lambang atau tanda persetujuan atau ketidaksetujuan
 Roma 4:11; Wahyu 7:2, 3
Ular = Iblis
 Wahyu 12:9; 20:2
Bintang = Malaikat / utusan
 Wahyu 1:16,20, 12:4, 7-9; Ayub 38:7
Matahari = Yesus / Injil
 Mazmur 84:11, Maleakhi 4:2, Matius 17:2,Yohanes 8:12, 9:5
Pedang = Firman Tuhan
 Efesus 6:17; Ibrani 4:12
Pencuri = Kedatangan Yesus yang sekonyong-konyong
 1 Tesalonika 5:2-4; 2 Petrus 3:10
Waktu = Tahun
 Daniel 4:16, 23, 25, 32; 7:25; Daniel 11:13
Perairan = daerah penghunian/orang, bangsa
 Wahyu 17:15
Jubah putih = Kemenangan / kebenaran
 Wahyu 19:8; 3:5; 7:14
Angin = perselisihan / keributan / "angin perang"
 Yeremia 25:31-33, 49:36,37, 4:11-13; Zakharia 7:14
Perempuan,  murni = Gereja yang benar
 Yeremia 6:2; 2 Korintus 11:2; Efesus 5:23-27
Perempuan Sundal = Gereja yang murtad
 Yehezkiel 16:15-58, 23:2-21; Hosea 2:5,3:1 Wahyu 14:4


