
Buku buku
Perjanjian
Baru

Pada saat Perjanjian Baru mulai dituliskan, gambaran Per-
janjian Lama sudah banyak berubah. Zaman para nabi su-
dah berlalu dan banyak orang bersikap acuh tak acuh terha-
dap hal-hal rohaniah. Seperti halnya negara-negara lain di
Timur Dekat dan Eropa, demikian pula bangsa Yahudi bera-
da di bawah pemerintahan Romawi. Meskipun waktu itu
penuh kesukaran bagi bangsa Yahudi dan mereka merindu-
kan pembebasan, namun pengaruh dari luar itu memberi
sedikit keuntungan juga. Bala tentara Romawi yang kuat
menjaga supaya jalan-jalan tetap aman untuk perdagangan.
Juga bertambah banyak orang yang mengadakan perjalanan
memperkenankan tersebarnya kebudayaan Yunani dengan
musik dan keseniannya ke seluruh kerajaan.

Bukan secara kebetulan Allah mengutus Putra-Nya ke
dunia pada waktu itu. Bangsa Yunani menyediakan bahasa
yang umum dipakai sehingga Injil dapat diberitakan ke
mana-mana, dan bangsa Romawi memberikan perlindungan
dan kebebasan untuk penginjilan.

Perjanjian Baru adalah kisah hidup Kristus dan permulaan
Kekristenan. Buku-buku ini berisi petunjuk-petunjuk dan
janji-janji bagi semua orang percaya, nubuat tentang masa
mendatang, dan harapan hidup kekal dengan Kristus. Ke-
tika saudara belajar tentang buku-buku ini, saya harap sau-
dara akan mulai ingin membacanya agar mempelajari kebe-
narannya dari dekat.
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Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari ...
Menyusun penggolongannya
Menerangkan penggolongannya

Pelajaran ini akan menolong saudara untuk ...
o Belajar mengenai para penulis Perjanjian Baru dan apa

yang mereka tuliskan.
o Mengerti bahwa berita inti Perjanjian Baru adalah kehi-

dupan dan ajaran Yesus Kristus. .
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MENYUSUN PENGGOLONGANNYA

Tujuan 1. Menuliskan penggalangan utama dari Perjanjian
Baru.

Dari pelajaran 4, kita mengetahui bahwa Perjanjian Lama
mempunyai lima penggalangan .• Perjanjian Baru juga mem-
punyai lima penggalangan. Tidaklah sukar untuk mengi-
ngatnya dengan mempergunakan metode yang sama seperti
yang kita gunakan untuk Perjanjian Lama.

141

Perjanjian Baru mempunyai 27 buku, seperti berikut:

INJIL

Matius
Markus
Lukas
Yohanes

SEJARAH

Kisah para Rasul



Buku-buku Perjanjian Baru

SURAT
KIRIMAN

UMUM
Yakobus
I & II Petrus
I, II, III Yohanes
Yudas

SURAT
KIRIMAN
PAULUS

Roma
I & II Korintus
Galatia
Efesus
Filipi
Kolose
I dan II Tesalonika
I dan II Timotius
Titus
Filemon
Ibrani

75

NUBUAT
Wahyu

Yang Harus Saudara Kerjakan

Sempurnakan kata-kata berikut dengan huruf-huruf
yang tepat.

Penggalangan
In .

Se .
Surat Kiriman P .
Surat Kiriman U .
Nu ..

Jumlah

Jumlah
Buku
4 buku
1buku

14 buku
7 buku
1 buku

27 buku
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MENERANGKAN PENGGOLONGANNYA

Kitab-kitab Injil

Tujuan 2. Mengetahui hal-hal yang berbeda yang diutama-
kan dalam tiap-tiap Injil itu mengenai Kristus.

Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan riwayat
hidup Kristus dalam kitab Injil yang memakai nama mereka.
Para penulis ini kadang-kadang disebut Keempat Penginjil.
Tiap kitab Injil itu memusatkan perhatian atau menekankan
hal yang berlainan.

Matius menampilkan Yesus sebagai Raja, atau Mesias.
Dengan mengutip nubuat-nubuat Perjanjian Lama mengenai
Mesias (nama yang diberikan bangsa Yahudi bagi raja atau
penyelamat yang mereka nanti-nantikan itu), Matius menun-
jukkan bagaimana Yesus menggenapi Kitab Suci.

Markus menulis bagi orang Romawi, yang kebanyakan-
nya tidak mengetahui Kitab Suci. Dia mengisi Injilnya de-
ngan kegiatan-kegiatan yang dinamis, ketika dia menunjuk-
kan kepada para pembacanya bahwa Yesus datang sebagai
Hamba Allah.

Lukas, seorang dokter menuliskan Injilnya bagi teman-
nya, seorang Yunani. Dia menekankan kemanusiaan Kristus
yang sempurna, menampilkan Dia sebagai Anak Manusia.

Yohanes memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa
Yesus adalah Putra Allah, dan barangsiapa yang percaya
kepada-Nya akan memperoleh hidup yang kekal.

Ketiga Injil yang pertama disebut "sinoptis" karena mem-
berikan sinopsis atau gambaran sempurna mengenai kehi-
dupan Yesus. Mereka memilih kejadian-kejadian yang ham-
pir serupa untuk diceritakan. Akan tetapi Yohanes tidak
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begitu menekankan riwayat hidup Yesus, melainkan ajaran
dan perkataan-Nya.

• • •
~

2
Yang Harus Saudara Kerjakan

3

Injil yang banyak mengutip nubuat untuk menunjuk-
kan bahwa Yesus itu Raja yang dijanjikan adalah
a) Matius.
b)Markus.
c) Lukas.
d) Yohanes.

Bacalah Lukas 1:1-4. Di bagian ini kita temukan bah-
wa Lukas mendasarkan tulisannya atas
a) kabar angin atau desas-desus.
b) pengalaman pribadi sebagai seorang murid.
c) penyelidikan saksama dan berbicara dengan saksi-

saksi mata.
d) legenda atau tradisi yang muncul.

Markus mengisi Injilnya dengan
a) nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama.
b) khotbah-khotbah Yesus.
e) kegiatan dinamis dalam pekerjaan Yesus.
d) bukti-bukti keilahian Yesus.

Bacalah Yohanes 10:30-31. Yohanes menerangkan
bahwa dia menulis sedemikian rupa sehingga pembaca-
nya akan percaya Yesus adalah
a) manusia sempurna dan mengikuti teladan-Nya.
b) Putra Allah, dan mempunyai hidup kekal di dalam

Dia.

4

5
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6 Tekanan utama Lukas mengenai Yesus ialah bahwa Dia
adalah
a) Anak Manusia.
b) Mesias bangsa Yahudi.
c) Putra Allah.
d) Raja yang segera akan datang.

Cocokkan jawaban saudara.

Sejarah

Tujuan 3. Menuliskan berita pokok Kisah ParaRasul.
Lukas menuliskan Kisah Para Rasul untuk menceritakar

bagaimana Kristus mengutus Roh Kudus dan meneruskan
pekerjaan-Nya di bumi ini setelah Dia kembali ke surga.

Rasul berarti "diutus" atau "orang yang diutus". Kisah
para Rasul menceritakan bagaimana utusan-utusan Tuhan
membawa Injil ke dunia mereka.

Salah satu tokoh penting dalam buku Kisah adalah Pau-
lus. Dia adalah rasul kepada orang bukan-Yahudi, orang
kafir. Lukas menemaninya pada beberapa perjalanannya
dan menceritakan tentang pengalaman pekabaran Injil yang
mendebarkan itu. Dia menceritakan bagaimana Roh Kudus
memakai Paulus untuk memulai gereja Kl'i<;l::lndi banyak
negara.

Ayat kuncinya adalah Kisah 1 :8. Ayat itu patut dihafal
oleh setiap orang Kristen.

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus
turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi" (Kisah 1:8).
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~
7

Yang Harus Saudara Kerjakan

9

Judul "Kisah Para Rasul" berarti perbuatan
a) para pengganti.
b) orang-orang yang diutus.
c) wakil-wakil.
d) pemimpin-pemimpin.

Selesaikan pemyataan berikut ini.

Dokter yang bernama menyertai Paulus

dalam perjalanan pemberitaan Injil kepada oo oo

Berita penting Kisah Para Rasul adalah
a) Paulus akan membawa semua orang bukan-Yahudi

kepada pertobatan.
b) Lukas akan menjadi dokter misi.
c) Roh Kudus akan bersaksi di Yerusalem.
d) Roh Kudus akan memberi kuasa untuk bersaksi.

8

Cocokkan jawaban saudara.

Surat-surat Kiriman Paulus

Tujuan 4. Memberi definisi arti surat kiriman dan mengeta-
hui alasan-alasan mengapa surat-surat kiriman itu
sangat penting.

Ketiga belas atau keempat belas Surat Kiriman Paulus
adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus, beberapa surat
itu dikirim kepada gereja-gereja yang didirikannya. Surat
Ibrani tidak ditandatangani sehingga kita tidak dapat menga-
takan dengan pasti bahwa surat itu ditulis oleh Paulus. Na-
mun demikian, kebanyakan sarjana yang berpendapat bah-



~
I
l,
I
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wa Paulus yang menulisnya, dan kita memasukkan Ibrani
dalam daftar Surat Kiriman Paulus.

Roma
I dan II Korintus
Galatia
Efesus
Filipi
Kolose

I dan II Tesalonika
I dan II Timotius
Titus
Filemon
Ibrani

Karena pada zaman itu tidak ada mesin cetak, maka surat-
surat kiriman itu diteruskan dari satu gereja ke gereja lain-
nya. Mungkin juga di setiap tempat para anggota jemaat
membuat salinan untuk disimpan dan dipelajari.

Surat Roma disebut juga "katedral doktrin Kristen" ka-
rena penjelasannya yang terang dan berwibawa mengenai
keselamatan, Temanya ialah pembenaran oleh iman.

Paulus menulis I dan II Korintus kepada gereja yang didi-
rikannya di Korintus. Surat-surat ini tentang masalah dok-
trin dan tingkah laku di dalam gereja.

Surat kiriman berikutnya, Galatia, mempunyai tema yang
sama seperti surat Roma, yaitu dibenarkan oleh iman. Surat
kiriman ini menitikberatkan bahwa tidak seorang pun dapat
menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baik, te-
tapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus.

Sementara Paulus dipenjarakan karena memberitakan
Injil, dia menulis Surat Efesus, Filipi dan Kolose. Surat-
surat ini disebut "Surat Kiriman Penjara" dan membicara-
kan cara hidup orang Kristen.
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Kedua surat kepada jemaat Tesalonika menceritakan apa
yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus dari surga.
Saudara dapat membaca tentang kedatanganNya kembali
itu di dalam I Tesalonika 4:13-18.

Empat Surat Kiriman Paulus dikirim kepada perorangan.
Dua surat kepada Timotius dan satu kepada Titus, sangat
berguna bagi para pendeta. Sebelum Paulus menyerahkan
nyawanya karena Kristus, dia menulis surat yang terakhir
kepada Timotius, dan menyuruhnya tetap setia dalam pe-
kerjaan Allah. Bacalah II Timotius 4:5-8.

Onesimus, seorang budak Filemon yang melarikan diri,
diselamatkan sementara dia berada dalam penjara bersama
Paulus. Paulus menyuratkan Filemon dan meminta dia
mengampuni Onesimus serta menerimanya sebagai saudara
dalam Kristus.

Kata kunci dalam Ibrani adalah "lebih baik". Surat ke-
pada orang Ibrani Kristen ini mengingatkan mereka bahwa
perjanjian yang baru itu lebih baik dari yang lama.. Surat
Ibrani menunjukkan bagaimana upacara agama dan korban-
korban simbolis di bawah Taurat melukiskan Yesus yang
menjadi imam besar kita dan korban yang sempurna karena
dosa kita.

~

10
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkarilah huruf yang di depan kata yang tepat seba-
gai pelengkap kalimat berikut. Surat kiriman berarti
a) doktrin.
b) surat.
c) salinan.
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11 Tema pokok setiap Surat Kiriman dicantumkan pada
sebelah kiri. Tuliskan di depannya nomor buku atau
buku-buku yang cocok.

.... a Cara hidup Orang Kristen I) Roma dan

.... b Yesus, imam besar kita
Galatia

2) Efesus, Filipi,
.... c Dibenarkan oleh iman dan Kolese

3) I dan II
.... d Yesus kembali dari surga Tesalonika

Pengampunan bagi seo-
4) I dan II Timotius

.... e dan Titus
rang budak 5) Fileman

.... f Bagaimana seorang pen- 6) Ibrani
deta harus bekerja

12 Lingkari huruf di de j),llt anak kalimat yang tepat seba-
gai pelengkap kalimat berikut. Surat-surat Kiriman
Paulus penting karena
a) memberi nasihat kepada orang percaya.
b) mengatakan bagaimana kita dapat diselamatkan.
c) menceritakan bagaimana para nabi hidup.
d) memberi ajaran yang jelas tentang doktrin.
e) semuanya ditulis dalam penjara.
f) mengatakan kepada pendeta dan gereja bagaimana

harus bekerja.

Cocokkan jawaban saudara .

• • •
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Surat-surat Kiriman Umum

Tujuan 5. Menuliskan satu fakta tentang ajaran pokok ma-
sing-masing penulis Surat Kiriman Umum.

Surat-surat Kiriman Paulus memakai nama orang yang
disurati, tetapi Surat-surat Kiriman umum memakai nama
orang yang menuliskannya.

Yakobus, yang menulis surat yang memakai namanya itu,
adalah gembala jemaat di Yerusalem, dan mungkin ialah sau-
dara Yesus. Yakobus, saudara Yohanes, telah dipenggal
kepalanya.

Yakobus mengajarkan bahwa iman yang hidup kepada
Kristus akan menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan
kita tidak akan menyelamatkan kita, tetapi jika kita telah
diselamatkan kita akan melakukan apa yang dapat kita laku-
kan bagi Allah dan umat-Nya.

Surat-surat Petrus yang memberi dorongan kepada orang
Kristen yang menderita, mengingatkan mereka bahwa pada
suatu hari Tuhan akan kembali dan memberi pahala kepada
mereka karena kesetiaan mereka.

Yohanes, murid yang tercinta, hidup paling lama dari ke-
dua belas murid Tuhan. Dia menuliskan sebuah kitab Injil
dan tiga Surat Kiriman yang memakai namanya. Temanya
ialah kasih Allah yang menyebabkan kita saling mengasihi.
Tema ini terdapat di seluruh tulisannya. Dia juga menulis-
kan kitab Wahyu, yang mengungkapkan Kristus sebagai Raja
segala Raja dan Tuhan di atas segala tuan.

Yudas, Surat Kiriman yang terakhir, dituliskan oleh seo-
rang saudara Yakobus dan mungkin seorang saudara Yesus
juga. Dia memperingatkan para pembacanya terhadap
ajaran-ajaran sesat dan berbicara mengenai kedatangan Ye-
sus kembali untuk menghakimi dunia.
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13 Apakah tema utama tiap-tiap Surat Kiriman yang ditu-

liskan di bawah ini?

Yang Harus Saudara Kerjakan

Yakobus .

I dan II Petrus ..

I, II dan III yohanes ..

Yudas .

Cocokkan jawaban saudara.

Nubuat

Tujuan 6. Mengetahui sedikit tentang isi dan nilai kitab
Wahyu.

Kitab Wahyu juga disebut Apocalypsis, karena membuka
selubung masa depan. Penglihatan-penglihatannya yang
simbolis mirip dengan yang terdapat dalam buku Daniel.
Penulisnya, yaitu Yohanes, sudah lanjut usia dan dalam
pembuangan di pulau Patmos, di mana dia diberi pengli-
hatan mengenai akhir zaman ini, surga, dan kerajaan Allah
yang akan datang.
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Meskipun Yohanes telah mengenal Yesus ketika Dia me-
laksanakan pelayan8.nN'ya di bumi ini, dia melihat Yesus
kembali sebagai penakluk yang berkuasa. Dia melihat-Nya
sebagai Yang memegang semua kekuasaan (Wahy? 1:18).

Sebagaimana wahyu Kristus itu mengubah Patmos men-
jadi bagaikan pintu surga bagi Yohanes, ia juga memberi
penerangan dalam kegelapan kita, kesukacitaan dalam hidup
kita, dan pengharapan dalam dunia yang kacau balau ini.

~

14
Yang Harus Saudara Kerjakan

Lingkari huruf di depan setiap anak kalimat yang tepat
sebagai pelengkap kalimat berikut ini. Dalam Wahyu
di Pulau Patmos
a) masa depan disingkapkan
b) Yohanes tidak bisa melihat secercah pengharapan pun.
c) Yohanes melihat penglihatan-penglihatan akhir za-

man.
15 Dua buku yang mirip sekali dalam gambaran simbolisnya

mengenai pertentangan-pertentangan dunia, pemerin-
tahan Antikristus, dan kemenangan akhir Kristus adalah
a) Yesaya dan I Petrus.
b) Daniel dan Wahyu.
c) Yehezkiel dan Wahyu.

16 Bacalah Wahyu fasal 1, 21, 22. Bagaimana perasaan
saudara ketika membaca fasal-fasal tersebut? Apakah
saudara bergembira memikirkan bahwa Kl'lstus akan
datang kembali dengan segera? Apakah doa Yohanes
dalam 22:20 juga merupakan doa saudara? Berdoalah
agar Allah mau menolong saudara mengingat doa ter-
sebut sementara saudara bekerja dan hidup bagi-Nya.
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Coeokkan Jawaban Saudara

1 Injil.
Sejarah.
Surat Kiriman Paulus.
Surat Kiriman Umum.
Nubuat.

9 d) Roh Kudus akan memberi kuasa untuk bersaksi.
2 a) Matius.

10 b) surat.
3 e) penyelidikan saksama dan berbicara dengan saksi-

saksi mata.
n a 2) Efesus, Filipi, Kolose.

b 6) Ibrani.
el) Roma dan Galatia.
d 3) I dan II Tesalonika.
e 5) Filemon.
f 4) I dan II Timotius dan Titus.

4 c) kegiatan dinamis dalam pekerjaan Yesus.
12 a) memberi nasihat kepada orang percaya.

b) mengatakan bagaimana kita dapat diselamatkan.
d) memberi ajaran yang jelas tentang doktrin.
f) mengatakan kepada pendeta dan gereja bagaimana

harus bekerja.
5 b) Putra Allah, dan mempunyai hidup kekal di dalam Dia.

13 Cocokkan jawaban saudara dengan melihat kembali
kepada diskusi mengenai setiap buku.

6 a) Anak Manusia.
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14 a) masa depan disingkapkan.
c) Yohanes melihat penglihatan-penglihatan akhir zaman.

7 b) Orang-orang yang diutus.

15 b) Daniel dan Wahyu.

8 Lukas, orang bukan Yahudi.

16 Jawaban saudara sendiri.




