
Buku buku
Perjanjian Lama

Seorang pemuda, yang baru saja ikut dalam kelompok
pemahaman Alkitab kami, berkata, "Membaca Perjanjian
Lama sama dengan membaca buku sejarah kuno lainnya."
Akan tetapi, setelah dia membaca dan mempelajari sebagian
Perjanjian Lama, maka pikirannya berubah.

Meskipun Perjanjian Lama berisi sedikit sejarah, seperti
penciptaan dan hikayat bangsa Yahudi, masih ada banyak
hal lain lagi. Kadang-kadang sebuah kisah diulangi atau
diceritakan kembali dari sudut pandangan lain. Nubuat-
nubuat dituliskan dengan teliti sekali, ada yang disertai
penggenapannya dan ada juga yang belum digenapi. Buku-
buku itu juga berisi kisah kasih, syair, nyanyian, dan amsal
yang beraneka ragamnya.

Kitab-kitab sejarah akan mengisahkan tokoh-tokoh pah-
lawannya, tetapi Perjanjian Lama meliputi masyarakat biasa
pada zaman itu. Kisah-kisah itu tidak kurang pentingnya,
karena memberi gambaran yang jelas mengenai hubungan
Allah dengan umat-Nya.

Buku-buku dalam Perjanjian Lama dapat dibagi atas lima
tema utama. Dalam pelajaran 3 kita belajar tentang pemba-
gian yang lebih kecil dari buku-buku ini, yaitu fasal dan
ayatnya. Sekarang kita akan menilik pembagian atau peng-
golonganyang besar.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...

Menyusun Penggolongannya
Menerangkan Penggolongannya

Pelajaran ini akan menolong saudara ...

o Mengenali penggolongan utama Perjanjian Lama.

o Menguraikan satu ciri khas tentang tiap-tiap buku atau
penulisnya.
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MENYUSUN PENGGOLONGANNYA

Tujuan 1. Menuliskan judul penggolongan utama buku-
buku Perjanjian Lama dan menyebut jumlah
buku dalam setiap golongan.

Sketsa sederhana sebuah tangan menolong kita untuk
mengingat penggolong~n utama dari Perjanjian Lama.

S

Perjanjian
Lama

Ke-39 buku dalam Perjanjian Lama digolongkan sebagai
berikut:

Taurat
Sejarah
Syair
Nabi-nabi Besar
Nabi-nabi Kecil

5 buku
12 buku
5 buku
5 buku

12 buku
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Daftar isi di bagian depan Alkitab saudara memberikan
daftar buku-buku Perjanjian Lama. Buku-buku itu mungkin
digolongkan sebagai berikut, jika tidak maka tabel berikut
ini akan merupakan pembimbing yang berguna.

TAURAT

Kejadian
Keluaran
Imamat
Bilangan
Ulangan

SEJARAH

Yosua
Hakim-hakim
Rut
I dan II Samuel
I dan II Raja-raja
I dan II Tawarikh
Ezra
Nehemia
Ester

NABI
BESAR

SYAIR

Mungkin saudara bertanya-tanya mengapa para nabi di-
tandakan sebagai nabi besar atau nabi kecil. Penggolongan-
nya tidak ada hubungan dengan isi bukunya, karena semua
buku itu penting. Buku-buku nabi besar (kecuali b';1ku

Yesaya
Yeremia
Ratapan
Yehezkiel
Daniel

Ayub
Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung

NABI
KECIL

Hosea
Yoel
Amos
Obaja
Yunus
Mikha
Nahum
Habakuk
Zefanya
Hagai
Zakharia
Maleakhi
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Ratapan) semuanya panjang-panjang; buku-buku nabi kecil
lebih singkat.

~

1
Yang Harus Saudara Kerjakan

Susunlah judul penggolongan buku berikut ini dalam
susunan yang semestinya. Tuliskan nomor 1 di depan
judul yang termasuk penggolongan pertama, 2 di depan
yang kedua, dan seterusnya.
· ... a Nabi-nabi Besar
.... b Taurat
.... c Syair
· d Nabi-nabi Kecil

· e Sejarah
2 Sebutlah jumlah buku dalam setiap penggolongan beri-

kut ini.
Taurat, Syair, dan Nabi-nabi besar, masing-masing
mempunyai .
Sejarah dan Nabi-nabi kecil, masing-masing mempunyai
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MENERANGKAN PENGGOLONGANNYA

Taurat

Tujuan 2. Menyebutkan dan mengenali lima buku Taurat.

Kelima buku pertama dari Alkitab dikenal sebagai buku-
buku Taurat. Juga disebut Pentateukh, yang berarti "lima
buku". Pentateukh dituliskan oleh Musa, pemimpin besar
dan pembebas bangsa Yahudi. Itulah sebabnya buku-buku
itu juga bisa disebut "Kitab-kitab Musa,"

Kejadian berarti "permulaan" atau "asal mula", Kejadian
menceritakan Penciptaan, asal mula manusia, Air Bah dan
panggilan Abraham.

Keluaran berarti "pergi keluar", Buku ini mengisahkan
bagaimana Allah memimpin umat-Nya keluar dari perbu-
dakan, membelah laut Merah di depan mereka dan meme-
nuhi segala keperluan mereka. Itulah buku mujizat dan
kelepasan yang luar biasa.

Imamat mendapat namanya dari kata imam. Buku ini
memberi petunjuk-petunjuk untuk para imam dan hal mem-
persembahkan korban - dengan memandang ke depan
kepada Kristus yang akan menjadi korban dosa bagi seluruh
dunia.

Bilangan mencatat tentang penghitungan bangsa Israel.
Mencatat sensus itu penting bagi bangsa yang muda itu yang
akan menduduki tanah yang menjadi milik Abraham, bapak
mereka.
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Ulangan artinya "hukum Taurat kedua". Buku ini berisi
petunjuk-petunjuk selanjutnya bagi umat Allah, pidato per-
pisahan Musa, dan pesannya kepada Yosua yang akan men-
jadi pemimpin setelah Musa meninggal dunia.

Pentateukh menyoroti hubungan Allah dengan manusia
selama kira-kira 2500 tahun. Buku-buku ini memberi lan-
dasan bagi kisah penebusan.

\\\I/~/~
~ "!I 'l'~ -:

~ /" --- ,......;--- -
I' I

~

3
Yang Harus Saudara Kerjakan

Bacalah kembali nama kelima buku Taurat sampai sau-
dara dapat menghafalnya. Kemudian tanpa melihatnya
kembali, tuliskan nama buku-buku itu.

a ..

b .

c .

d .

e .
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4 Bacalah uraian pada sebelah kiri dan tuliskan di depan
masing-masing nomor judul buku yang cocok.

.... a Dibebaskan dari perbudakan 1) Kejadian

.... b Peraturan untuk imam-imam 2) Keluaran

Yahudi 3)Imamat
4) Bilangan

.... c Penciptaan manusia 5)Ulangan

.... d Sensus dicatat

.... e Perpisahan Musa

5 Lingkari huruf di depan setiap anak kalimat yang tepat
sebagai pelengkap kalimat ini. Kelima buku pertama
dalam Alkitab disebut Taurat karena berisi
a) peraturan-peraturan bagi umat Allah.
b) 2.500 tahun sejarah bangsa Yahudi.
c) Kesepuluh Hukum.
d) petunjuk-petunjuk bagi para imam Lewi.

Sejarah

Tujuan 3. Mengetahui fakta-fakta yang umum mengenai isi
tiap-tiap buku sejarah.

Kedua belas buku Sejarah memberikan sejarah bangsa
Yahudi. Buku-buku itu menceritakan hubungan Allah de-
ngan perorangan dan dengan bangsa Yahudi sebagai kese-
luruhan.

Yosua, panglima yang memimpin bangsa Ibrani setelah
kematian Musa, meneruskan penaklukan tanah Kanaan.
Buku Yosua adalah tentang penaklukan.
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Akan tetapi, ada sejumlah kerajaan kecil dan kota yang
berusaha melawan. Hakim-hakim meliputi 400 tahun keka-
lahan dan kemenangan di Kanaan; kekalahan jika bangsa itu
melupakan Allah, kemenangan kalau mereka bertobat dan
Allah mengangkat hakim-hakim sebagai penyelamat.

Buku Rut menceritakan tentang seorang wanita Moab
yang penuh pengabdian, yang hidup pada zaman para ha-
kim. Dia menjadi moyang Daud dan salah seorang nenek
moyang Yesus.

Pertama dan Kedua Samuel mengambil namanya dari
Samuel, hakim yang terakhir. Dia juga merangkap nabi,
imam, pendidik, dan negarawan yang memegang peranan
penting dalam menjadikan bangsanya suatu kerajaan yang
mantap.

Pertama dan Kedua Raja-raja serta Pertama dan Kedua
Tawarikh melanjutkan sejarah bangsa itu dan menceritakan
bagaimana kerajaan terbagi menjadi Yehuda dan Israel.
Buku Tawarikh juga berisi daftar-daftar silsilah yang penting
bagi umat Ibrani.

Allah memakai Ezra, seorang imam, dan Nehemia, seo-
rang pangeran, untuk memimpin bangsa Yahudi kembali ke
tanah airnya setelah ditawan di Babilonia. Kedua orang ini
menolong membangun kembali bangsanya. Allah juga
mengilhami Ezra untuk menuliskan dan mengumpulkan
semua kitab suci yang membentuk Perjanjian Lama. Dia
membuat beberapa salinan Kitab Suci sehingga rakyat dapat
membacanya.

Buku Ester menceritakan bagaimana Allah memakai seo-
rang gadis Yahudi yang cantik untuk menyelamatkan bang-
sanya dari pembunuhan besar-besaran selama penawanan
itu.
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Jika saudara melihat dalam Alkitab saudara, maka akan
nampak bahwa buku-buku sejarah menempati sepertiga
bagian dari Alkitab. Selipkan secarik kertas di depan buku
Yosua dan secarik lagi sesudah halaman terakhir buku Ester.
Latihlah mencari setiap buku secepat-cepatnya. Mintalah
seorang sahabat menyebut nama sebuah buku secara sem-
barangan, dan mengukur waktu saudara, ketika saudara
mencari buku itu.

Yang Harus Saudara Kerjakan

6 Bacalah uraian pada sebelah kiri dan tuliskan di depan
tiap uraian itu nomor judul buku yang cocok.

.. , .a Menyelamatkan umat Ibrani 1) Yosua
dari pembunuhan 2) Hakim-hakim

.... b Nenek moyang Raja Daud 3)Rut
4) 1 dan 2

.... c 400 tahun kekalahan dan ke- Samuel
menangan 5) 1 dan 2 Raja-

.... d Imam yang menyalin Kitab raja, 1 dan 2
TawarikhSuci 6) Ezra

.... e Pangeran yang memimpin 7)Nehemia
bangsa Ibrani keluar dari 8) Ester
Babilonia.

.... f Panglima yang menaklukkan
Kanaan

.... g Permulaan kerajaan Israel

.... h Sejarah Yehuda dan Israel
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7 Psnggolongan kedua kitab-kitab Perjanjian Lama dise-
but "Kitab-kitab Sejarah" karena menceritakan sejarah
a) Moab dan Babilonia.
b) Kanaan dan Mesir.
c) Yehuda dan Israel.

8 Ketiga buku sejarah yang terakhir menceritakan ten-
tang perlindungan Allah terhadap bangsa Ibrani selama
penawanan dan kembalinya mereka dari Babilonia.
Yaitu:
a) Ezra, Nehemia, Ester.
b) 1 dan 2 Samuel, I Raja-raja.
c) Yosua, Hakim-hakim, Rut.

9 Kita mengingat Ezra karena pekerjaannya yang penting
untuk
a) mengumpulkan semua buku Perjanjian Lama yang

sudah ada pada zamannya.
b) menuliskan kelima buku pertama, yaitu Pentateukh

atau kitab Taurat.

10 Bandingkanlah kelima fasal pertama dari I Raja-raja
dan I Tawarikh. Buku mana yang memberikan lebih
banyak silsilah atau catatan keluarga dengan nenek
moyangnya?
a) I Raja-raja
b) I Tawarikh

Syair

Tujuan 4. Mengetahui suatu ciri khas dari tiap-tiap kitab
syair.

Banyak buku dalam Alkitab berisi bagian-bagian yang
bersifat syair. Namun demikian, lima buku telah dikelom-
pokkan di bawah buku Syair.
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Ayub adalah syair dramatis tentang penderitaan seorang
yang benar dan bagaimana pada akhirnya imannya diganjari.
Buku ini dianggap yang tertua dalam Alkitab.

Mazmur adalah buku pujian dan buku doa Alkitab. Syair-
syair ini dikumpulkan dan dipergunakan oleh umat Israel
dalam ibadahnya. Meskipun Daud dan pemimpin-pemimpin
lain menuliskan banyak Mazmur-mazmur ini, namun sejum-
lah besar tidak diketahui asal usulnya.

Salomo, putra Daud dan raja ketiga di Israel, adalah orang
yang paling bijaksana, yang pernah hidup. Dia menulis dan
menghimpun kitab Amsal untuk mengajar orang muda ba-
gaimana mempunyai kehidupan yang baik dan berhasil. Ini-
lah salah satu "buku Hikmat".

Pengkhotbah adalah kesaksian Salomo tentang betapa
hampanya kehidupan ini tanpa Allah. Kesenangan, keka-
yaan, prestasi, dan kekuasaan tidak bisa memuaskan. Manu-
sia diciptakan untuk melayani Allah.

Kidung Agung laksana suatu opera, suatu nyanyian dra-
matis. Buku ini menceritakan kasih antara seorang mempe-
lai wanita dengan mempelai pria, dan melambangkan kasih
Allah kepada umat-Nya.

Sering kali puisi Ibrani berbeda dari puisi lain dalam gaya
dan susunannya. Akan tetapi kitab-kitab syair itu tidak
perlu mengikuti pola yang sudah lazim supaya kita menya-
dari keindahannya. Melaluinya kita melihat bagaimana hati
Allah digerakkan terhadap umat-Nya dan bagaimana mereka
menanggapi Dia.

• • •
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~

11
Yang Harus Saudara Kerjakan

Marilah kita mengerjakan suatu latihan mencocokkan
seperti yang dilakukan untuk kedua penggolongan
yang terdahulu. Tuliskan di depan setiap uraian nomor
judul buku yang cocok.

· ... a Allah mengasihi umat-Nya
seperti mempelai pria me-
ngasihi mempelai wanita

· b Buku pujian bangsa Ibrani

· c Mengajar kaum muda bagai-
mana mereka harus hidup

· ... d Mengapa orang benar mende-
rita

· ... e Kehampaan hidup tanpa
Allah

I) Ayub
2)Mazmur
3)Amsal
4) Pengkhotbah
5) Kidung Agung

Nabi-nabi Besar

Tujuan 5. Mengetahui tema umum dari tiap-tiap buku Nabi-
nabi Besar.

Bila Allah ingin berhubungan langsung dengan umat-Nya,
sering kali Dia memakai orang-orang pilihan yang dikenal
sebagai nabi. Nabi-nabi ini mengumumkan pesan Allah,
baik secara lisan maupun tertulis.



Buku-buku Perjanjian Lama 65

Buku-buku dalam penggolongan ini disebut Nabi-nabi
Besar, karena panjangnya buku-buku itu, lamanya pela-
yanan dan besarnya pengaruh nabi-nabi tersebut.

Yesaya adalah seorang pangeran, tetapi juga seorang nabi
besar, yang hidup pada waktu Babilonia sedang menegakkan
kerajaannya. Yesaya bernubuat tentang penawanan bangsa
Ibrani, tetapi dia juga menyampaikan suatu berita pengha-
rapan. Tujuh.ratus tahun sebelum kelahiran Yesus, nabi ini
bernubuat tentang kelahiran-Nya dari seorang perawan, ke-
matian-Nya karena dosa kita, dan kebangkitan-Nya.

Yeremia juga menulis tentang penawanan Babilonia dan
memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi akan kembali
ke tanah airnya setelah ditawan selama 70 tahun. Dekrit
Koresy yang memperkenankan bangsa Yahudi kembali
pulang ke Palestina terjadi seperti yang dinubuatkan oleh
Yeremia (Yeremia 25:11).

Yeremia melihat banyak nubuat yang digenapi dalam
pemusnahan Yerusalem. Dia menguraikannya dalam lima
syair yang sangat memilukan, yang disebut Ratapan.

Yehezkiel adalah salah seorang nabi besar di negeri pem-
buangan. Dia bernubuat kepada bangsa Ibrani selama masa
70 tahun penawanannya di Babilonia.

Daniel, seorang pangeran Ibrani yang ditawan, menjadi
perdana menteri di kerajaan Babilonia. Nubuat-nubuatnya
yang tepat mengenai timbul dan runtuhnya kerajaan-kera-
jaan, sungguh menakjubkan. Banyak di antaranya sudah
digenapi dan ada yang s.edang digenapi dalam zaman kita
sekarang ini.

• • •
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Yang Harus Saudara Kerjakan

12Nabi besar manakah yang hidup 700 tahun sebelum
Kristus dan menubuatkan banyak hal yang digenapi
dalam masa hidup Yesus?
a) Yesaya
b) Yeremia
c) Yehezkiel
d) Daniel

13 Buku ini berbentuk puisi, dan menceritakan pemus-
nahan Yerusalem, tetapi tidak digolongkan dalam
buku-buku syair lainnya. Buku apa itu?
a) Amsal
b)Pengkhotbah
c) Yeremia
d) Ratapan

Pilihlah anak kalimat yang paling tepat sebagai pelengkap
kalimat berikut ini.

14 Nabi-nabi yang tertawan di Babilonia dan berkhotbah
kepada orang-orang Ibrani di negeri pembuangan itu
ialah
a) Yesaya dan Yeremia.
b) Yehezkiel dan Daniel.
c) Hosea, Yoel, Amos.
d) Yeremia dan Ratapan.

15 Nama pangeran yang ditawan, yang menjadi perdana
menteri adalah
a) Yesaya.
b) Yeremia.
c) Daniel.
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16 Cocokkan nubuat yang terdapat di sebelah kiri dengan
nabi yang mengucapkannya.

· ... a Kelahiran Kristus dari seo-
rang perawan

· ... b Timbul dan runtuhnya kera-
jaan-kerajaan

· ... e Tujuh puluh tahun penawan-
an di Babilonia

1) Yeremia
2) Yesaya
3) Daniel

Nabi-nabi Kecil

Tujuan 6. Menyebutkan satu ciri khas dari tiap-tiap buku
Nabi Kecil.

Kedua belas buku Nabi Kecil bersama-sama tidak sepan-
jang buku Yesaya. Akan tetapi orang-orang itu mengasihi
Allah dan dengan berani mengumumkan berita-Nya kepada
umat yang sering kali bersikap masa bodoh atau memberon-
tak terhadap Allah. Kesembilan nabi yang pertama hidup
sebelum masa penawanan; yang lain hidup setelah kembali-
nya bangsa Yahudi ke tanah airnya. Tiap buku itu memakai
nama penulisnya.

Hosea memberitakan kasih AUah kepada umat-Nya, se-
perti kasih seorang suami terhadap isterinya yang tidak
setia. Hosea melukiskannya dengan mengampuni isterinya
sendiri yang menyeleweng.

Yoel menubuatkan pencurahan Roh Kudus yang digenapi
pada hari Pentakosta dan kebangunan karismatik pada
zaman akhir.
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Amos adalah seorang gembala yang diperintahkan Allah
untuk pergi ke ibu kota Israel dan berkhotbah menentang
ketidakadilan sosial. Dia memperingatkan bangsa itu ten-
tang hukuman yang akan datang terhadap dosa.

Obaja menubuatkan hukuman terhadap negara Edom.
Buku Obaja adalah buku terpendek dalam Perjanjian Lama.
Kita hanya mengetahui sedikit sekali tentang diri nabi itu.

Allah mengutus Yunus sebagai utusan-Nya ke Ninewe,
tetapi Yunus berusaha melarikan diri dengan berlayar ke
kota lain. Setelah ditelan oleh seekor ikan besar, dia ber-
tobat, diselamatkan, dan kemudian taat kepada Allah.

Mikha hidup sezaman dengan Yesaya dan Hosea. Dia
menubuatkan kehancuran bangsa Ibrani, tetapi memberi
harapan juga untuk masa depan mereka. Dia berbicara
tentang Juruselamat dan dalam Mikha 5:1 dia bahkan me-
nyebutkan nama kota, tempat Yesus akan dilahirkan.

Betel•

Yerusalem••
~ Betania

BETLEHEM:-:'b~\7;sus~
Nahum menubuatkan kehancuran Ninewe, kota besar

yang telah bertobat karena khotbah Yunus. Akan tetapi
penduduk kota itu balik kepada kejahatan mereka dan
Allah berfirman bahwa Dia akan memusnahkan kota itu.
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Habakuk dan Zefanya memperingatkan Yehuda, bahwa
bangsa mereka akan mengalami kekalahan dan penawanan,
jika mereka tidak mau bertobat. Mereka berpegang teguh
pada dosa mereka dan dibawa ke Babilonia sebagai tawanan.

Setelah mereka kembali dari Babilonia ke Palestina,
Allah memakai Hagai dan Zakharia untuk mendorong pem-
bangunan kembali bait suci.

Maleakhi, nabi terakhir Perjanjian Lama, hidup 400 tahun
sebelum kelahiran Yesus Kristus. Bacalah Maleakhi 3:8-12
yaitu pesannya mengenai persepuluhan.

Demikianlah berakhir penulisan tentang hubungan Allah
dengan umat-Nya di bawah perjanjian yang lama, sementara
mereka masih menantikan kedatangan Kristus dan perjan-
jian-Nya yang baru.

17 Bacalah ciri khas pada sebelah kiri dan tuliskan di de-
pannya nomor nama nabi yang cocok.

· ... a Hukuman atas Edom

· b Berkhotbah kepada Ninewe

· c Kasih Allah

· . . . d Ketidakadilan sosial

.... e Roh Kudus

· f Kota kelahiran Kristus

· g Pesan mengenai persepu-
luhan

.... h Kekalahan dan penawanan
bangsa itu

Pembangunan kembali bait
suci

·...i

1) Hosea
2) Yoel
3)Amos
4) Obaja
5)Yunus dan

Nahum
6)Mikha
7) Habakuk dan

Zefanya
8) Hagai dan

Zakharia
9) Maleakhi
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Cocokkan Jawaban Saudara

1 a 4
b 1
e 3

d 5
e 2

10 b) I Tawarikh.

2 lima.
dua belas.

11 a 5) Kidung Agung
b 2)Mazmur
e 3)Amsal

3 a Kejadian
b Keluaran
e Imamat

d l)Ayub
e 4) Pengkhotbah

d Bilangan
e Ulangan

12 a) Yesaya

4 a 2) Keluaran
b 3)Imamat
e 1) Kejadian

13 d) Ratapan

5 a) peraturan-peraturan bagi umat Allah.
e) Kesepuluh Hukum.
d) petunjuk-petunjuk bagi para imam Lewi.

d 4) Bilangan
e 5)Ulangan

14 b) Yehezkiel dan Daniel.

6 a 8) Ester.
b 3) Rut.
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e 2) Hakim-hakim.
d 6) Ezra.
e 7) Nehemia.
f 1) Yosua.
g 4) I dan II Samuel.
h 5) I dan II Raja-raja;I dan II Tawarikh.

15 e) Daniel.

7 c) Yehuda dan Israel.
16 a 2) Yesaya.

b a)Daniel.
el) Yeremia.

8 a) Ezra, Nehemia, Ester.

17 a 4) Obaja.
b 5) Yunus dan Nahum.
e l)Hosea.
d a)Amos.
e 2) Yoel.
f 6)Mikha.
g 9) Maleakhi.
h 7) Habakuk dan Zefanya.
i 8) Hagai dan Zakharia.

9 a) mengumpulkan semua buku Perjanjian Lama yang
sudah ada pada zamannya.

Sekarang setelah saudara menyelesaikan keempat pela-
jaran yang pertama, saudara sudah dapat menjawab bagian
pertama dari catatan siswa. Ulangipelajaran 1-4, kemudian
ikutilah petunjuk dalam catatan siswa untuk mengisi pada
lembaran jawaban.




