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Perjanjian Baru
dan Dunianya

Ye-us Kristus datang ke dalam dunia yang telah dibentuk oleh tiga 1engaruh
yang penting: kekuasaan orang Romawi, kebudayaan orang Yunani, dan agama
orang Yahudi. Dalam pasal ini saudara akan melihat bagaimana Allah Inemakai
tiap-tiap pengaruh ini untuk mempersiapkan dunia bagi masa itu ketika Anak-
Nya akan memulai pelayanan-Nya di muka bumi. Seperti yang tersur.u dalam
Galatia 4:4, Allah mengutus Anak-Nya kepada kita "setelah genap wal tunya".

Pasal ini akan memberikan juga suatu gambaran ikhtisar tentang Perjan-
jian Baru. Dengan perantaraan penulis-penulis insani Allah menyusun Perjan-
jian Baru itu dan menjadikannya suatu kesatuan yang serasi. Kedua puluh tu-
juh kitab dalam Perjanjian Baru itu meliputi bermacam-macam jenis tulisan.
Kitab-kitab itu ditulis pada berbagai waktu dan di bawah keadaan yang
bermacam-macam. Ada kitab yang ditulis untuk menguraikan persoalan-
persoalan khusus; kitab lain ditulis untuk mengisahkan peristiwa-j eristiwa
tertentu. Akan tetapi, di dalam semuanya terdapat satu berita yang oenting:
Allah telah mengadakan suatu perjanjian atau wasiat yang baru dengan manusia
oleh Yesus Kristus.

Fakta-fakta yang saudara pelajari dalam pasal ini akan menolong saudara
melihat bahwa tangan Allah ada di balik kejadian-kejadian sejarah. Fakta-fakta
itu juga akan menolong saudara memperoleh pengertian yang lebih lengkap
dan lebih dalam tentang Perjanjian Baru yang indah ini yang telah dikar uni akan
Allah kepada kita.
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ikhtisar pasal

Dunia pada Zaman Perjanjian Baru
Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru

tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Mengenali gambaran tentang orang-orang, kelompok-kelompok, dan
lembaga-lembaga penting pada masa Perjanjian Baru.

• Memberi bukti bahwa Kristus datang "setelah genap waktunya".

• Memberi keterangan tentang para penulis, isi umum dan kronologi tulisan-
tulisan Perjanjian Baru.
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kegiatan belajar

1 . Bacalah kata pengantar dalam buku pelajaran ini dan pelajarila 1 ikhtisar
dan tujuan pasal. Ini akan menolong saudara mengenali apa yang h endaknya
saudara kuasai sementara saudara mempelajari pelajaran ini.

2. Bacalah uraian pasal dengan saksama dan kerjakanlah semua la ihannya.
Bandingkan jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir
pasal.

3. Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri pada akhir pasal dan j criksalah
jaw aban saudara dengan saksama. Tinjaulah kembali soal-soal y mg salah
jaw abannya.

uraian pasal

DUN IA PADA ZAMAN PERJANJIAN BARU

Beberapa kekuatan yang berbeda telah berperang serta dalam memben-
tuk dunia pada zaman Perjanjian Baru. Misalnya, pertimbangkanlah fukta-fakta
berikut ini. Meskipun orang Romawi memerintah Palestina pada w aktu Per-
janjian Baru itu ditulis, bahasa Perjanjian Baru itu sendiri adalah bahasa
Yunani. Yesus, yang kisahnya diceritakan dalam Perjanjian Bar.i, adalah
seorang Yahudi, Mesias yang kedatangan-Nya dinubuatkan dalam Perjanjian
Lama Lagi pula, di dalam Perjanjian Baru kita baca tentang orang-c-ang yang
menganut bermacam-macam agama penyembah berhala dan kulus-kultus
mistik. Apakah kekuatan-kekuatan itu yang membentuk dunia Perjanj ian Baru?

Kekuasaan Roma

Tujuan 1. Sebut/ah dengan cara-cara apa kekuasaan Roma memungk, nkan Injil
disebarkan dengan pesat.
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Kita membaca dalam Lukas 2: 1 bahwa "Kaisar Agustus mengeluarkan
suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia." Kaisar
adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Roma. Di beberapa tempat di Per-
janjian Baru, kaisar Roma itu juga disebut "raja" (misalnya, I Petrus 2: 17).
Pada waktu Perjanjian Baru ditulis, Kekaisaran Roma terbentang dari ujung
barat Laut Tengah hingga Sungai Efrat di Timur Dekat. Seluruh daerah yang
luas ini berada di bawah pemerintahan kaisar. Orang Romawi membagi
kekaisaran mereka dalam propinsi-propinsi - wilayah-wilayah dengan
pangkalan-pangkalan militer. Beberapa dari propinsi ini disebut dalam Perjan-
jian Baru, seperti Makedonia, Akhaya, Siria, Asia, Galatia, dan Pamfilia,

Kekuasaan dan kekuatan politik Roma telah menimbulkan kesatuan politik,
kedamaian militer, dan kebebasan untuk berniaga dan mengadakan perjalanan.
Berbagai bangsa yang dikalahkan oleh Roma tunduk kepada satu kekuasaan.
Perdamaian Romawi dipaksakan dan perang di antara bangsa-bangsa ini berhen-
ti. Warganegara Roma diberi perlindungan khusus. Mereka dapat pergi ke mana
saja dalam kekaisaran itu tanpa takut akan ditangkap secara keliru atau
diganggu. Rasul Paulus, misalnya, yang dipakai dengan luar biasa oleh Allah
dalam menyebarkan berita Kristus ke daerah-daerah yang baru, kadang-kadang
mengandalkan perlindungan khusus ini yang dimilikinya sebagai seorang warga
Romawi (lihat Kisah 16:38; 22:29).

Orang Roma unggul dalam membangun jalan-jalan yang baik dan
jembatan-jembatan yang kuat. Jalan-jalan ini dijaga agar tetap bebas dari
penyamun. Roma, ibu kota itu, dihubungkan oleh jalan-jalan tersebut dengan
tiap-tiap bagian kekaisaran itu; konon "semua jalan menuju ke Roma". Lautan
dibebaskan dari bajak laut. Seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya, pada
masa itu ada keamanan, kebebasan. dan kemudahan dalam mengadakan per-
jalanan dan komunikasi.

Catatan: Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut, bacalah
kembali petunjuk-petunjuk tentang cara menjawab pertanyaan yang
diberikan dalam kata pengantar buku ini. Bacalah petunjuk-petunjuk
itu jika perlu bila sedang mengerjakan soal-soal ini.

MENYEMPURNAKAN KALIMAT INI

1 Setelah Kristus menyelesaikan pelayanan-Nya di bumi, Injil tersebar ke
seluruh dunia dalam waktu yang amat singkat. Satu alasan bagi hal ini ialah
karena orang Romawi membangun jalan-jalan yang baik yang menghubungkan
Roma dengan
.....................................................................................................
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----------------------------

Kebudayaan Yunani

Tujuan 2. Mengenali carayang terpenting kebudayaan Yunani mempe rsiapkan
dunia untuk mendengar berita Kristus.

Walaupun orang Roma adalah penguasa politik dunia, bah asa dan
pemikiran Yunani berpengaruh besar atas kebudayaannya. Satu banasa dan
satu dunia! Demikianlah semboyan dan ambisi Aleksander Agung. Ketika ia
menak Iukkan bangsa-bangsa, ia mengambil tindakan untuk mempe"satukan
semua bangsa itu di bawah penguasaannya. Bahasa Yunani diajarkan Ji mana-
mana di wilayah kekaisarannya. Kebudayaan Yunani diperkenalkar sebagai
pola bagi pemikiran dan kehidupan. Dampaknya sangat besar atas bangsa-
bangsa dalam dunia Perjanjian Baru. (Kebudayaan Yunani juga disebut
kebudayaan Hellenistis. Istilah ini berasal dari kata Hellas, nama asli untuk
tanah Yunani. Seorang yang berkebudayaan Yunani disebut orang Hellenis
walaupun ia tidak berasal dari Yunani.)

Walaupun kekaisaran Aleksander secara politik tidak berumur panjang,
dampak kebudayaannya sangat besar dan bertahan lama. Selama berabad-abad
seluruh dunia di sekitar Laut Tengah memiliki ciri-ciri pengaruh Hellenistis.
Adat i-tiadat dan tatakrama Yunani tersebar luas. Banyak kota meniru gaya
arsitek lur Yunani. Semangat Yunani untuk menyelidiki soal-soal tentang asal-
usul dan makna alam semesta, Allah dan manusia, dan kebenaran dan ke-
jahatan, juga diambil oleh bangsa-bangsa yang dipengaruhi oleh keb .rdayaan
Yunani. Bahasa Yunani dipergunakan oleh para penguasa dan budak. Surat-
surat, puisi, dan surat-surat dagang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani.
Dalam Perjanjian Baru, istilah Yunani tidak hanya dipakai untuk menunjuk
kepada orang Yunani, tetapi juga kepada orang yang berbahasa Yunani dan
berasal dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Bahasa Yunani
dipergunakan di mana-mana.

Ketika orang Romawi memperoleh kekuasaan, mereka mendapa- i bahwa
bahasa Yunani merupakan sarana yang ideal untuk berkomunikasi dengan
daerah-daerah yang telah mereka rebut. Pemuda-pemuda Romawi dikirim un-
tuk mengikuti pendidikan di universitas-universitas Yunani, seperti ur iversitas
di Atena, Rhodes, dan Tarsus. Akhirnya, di kota Roma sendiri bahasa Yunani
dipergunakan di mana-mana.

2 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR.
a Untuk disebut Hellenis seseorang harus lahir di Yunani.
b Ketika Kekaisaran Yunani runtuh semua pengaruhnya lenyap.
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c Orang Romawi menggunakan bahasa Yunani dalam urusan dengan wilayah-
wilayah mereka.

d Dalam Perjanjian Baru orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi kadang-
kadang disebut orang Yunani meskipun asal usul mereka tidak dari Yunani.

Memang bahasa Yunani adalah sarana yang tak ada taranya untuk
menyampaikan berita Kristen. Karena bahasa itu dipakai di mana-mana, para
rasul dapat berkhotbah dalam bahasa Yunani tanpa menggunakan penterjemah.
Penggunaan bahasa itu yang begitu luas, juga meneruskan mengapa semua kitab
Perjanjian Baru, yang kebanyakannya ditulis oleh orang Yahudi, mula-mula
ditulis dalam bahasa Yunani. Waktu Kristus datang dengan berita Allah untuk
seluruh dunia, sudah ada suatu bahasa yang dipergunakan di seluruh dunia un-
tuk menyampaikan berita tersebut.

3 Cara yang terpenting kebudayaan Yunani membantu mempersiapkan dunia
untuk mendengar kabar Kristus adalah melalui
a) adat istiadat, tatakrama, dan gaya arsitektur Yunani yang dipakai di banyak

tempat.
b) bahasa Yunani yang dipergunakan di seluruh Kekaisaran Roma.
c) jiwa penyelidikan orang Yunani yang berusaha untuk mengerti maksud tu-

juan alam semesta.

Agama Yahudi

Kita telah belajar bagaimana Allah memakai kekuasaan Roma dan kebuda-
yaan Yunani guna mempersiapkan dunia untuk mendengar kabar Kristus. Allah
juga memakai bangsa dan agama Yahudi untuk maksud yang sama. Ia menya-
takan diri-Nya kepada orang Yahudi dan memberikan kepada mereka nubuat-
nubuat tentang Mesias yang akan datang. Kenyataan-kenyataan dan nubuat-
nubuat ini dituliskan dan dikumpul dalam Perjanjian Lama. Ajaran-ajaran Per-
janjian Lama tersebar ke banyak bagian dunia sebagai akibat perkembangan-
perkembangan dalam kehidupan dan agama Yahudi yang terjadi selama masa
pembuangan dan masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam
bagian berikut ini saudara akan belajar tentang perkembangan-perkembangan
ini. Akan tetapi, sebelum melanjutkan pelajaran, selesaikan latihan berikut ini.
Latihan ini akan menolong saudara meninjau kembali peristiwa-peristiwa pen-
ting dalam masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

4 Kembalilah ke bagian kata pengantar dan bacalah bagian yang berjudul Masa
di Antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian selesaikan kalimat-
kalimat berikut dengan mengisi nama, kata, atau tanggal yang tepat.
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Setelah orang-orang Yahudi hidup dalam pembuangan selama "0 tahun,
." mengizinkan mereka kembali ke Yerusaler t, Kemu-
dian hari kerajaan mereka dikalahkan oleh , yang men-
inggal dunia pada tahun ........ SM. Kemudian secara berturut-turut
Palestina diperintah oleh kuasa-kuasa asing lainnya. Orang Yahudi
memberontak melawan mereka pada tahun .. oo.... SM. Mereka memperoleh
kekuasaan atas Yerusalem kembali dan hidup merdeka sampai tahun ........
S!\.1Ketika Pompeus mengalahkan mereka. Kemudian pada taht tn 37 SM
.. . .. oo oo. diangkat oleh oo................................ . men-
jadi raja orang Yahudi.

Agama Yahudi pada Masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjiar Baru

Tujuan 3. Menyebutperkembangan-perkembangan dalam agama Yanudi pada
masa antara Perjanjian Lama dan Baru yang mempersiapran dunia
untuk mendengar berita Kristus.

Tiga perkembangan utama terjadi dalam agama Yahudi selama.pem-
buangan dan tahun-tahun antara Perjanjian Lama dan Baru. Yaitu m rnculnya
bentuk ibadah di rumah ibadah, pertobatan banyak orang bukan Yahudi kepada
agama Yahudi, dan perterjemah Kitab Suci Perjanjian Lama ke dalarn bahasa
Yunani.

I, Sinagog. Pada waktu orang-orang Yahudi dibuang ke negeri lain mereka
membawa Kitab Suci Perjanjian Lama bersama mereka. Tulisan-tulisan ini
merupakan dasar bagi pelaksanaan ibadah mereka. Selama pembuangan itu
mereka tidak dapat beribadah di bait suci, juga tidak dapat mempersembahkan
korban binatang. Sekalipun demikian, ibadah mereka kepada Allah rang Esa
dan benar tetap berlangsung.

Mereka berkumpul bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang disebut
Sinagog untuk memperbincangkan dan menerima ajaran tentang Kiab Suci.
Sepuluh atau lebih anggota pria dapat membentuk sebuah Sinagog dan dalam
sebuah kota boleh ada lebih dari satu. Ibadah sinagog mencakup pembacaan
dari kitab Taurat dan kitab Nabi-nabi. Para nabi telah menulis tentang
kedatangan seorang Mesias yang akan membebaskan umat Allah. Pada waktu
orang-orang Yahudi menyelidiki tulisan-tulisan ini, mereka mulai -nenanti-
nantikan Mesias ini yang akan menyelamatkan mereka dari tawana 1.

2. Pertobatan orang-orang bukan Yahudi kepada agama Yahudi Selama
tahun-tahun pembuangan mereka di Babel orang-orang Yahudi dip ..kai oleh
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Allah untuk memperkenalkan Dia kepada bangsa Babel. Kitab Daniel di Per-
janjian Lama, misalnya, mencatat bagaimana raja Nebukadnezar menyaksikan
kuasa Allah dalam kehidupan Daniel dan ketiga kawannya, pemuda-pemuda
Yahudi yang telah ditawan dan dibawanya ke Babel. Ia terpaksa mengakui
bahwa Allah Daniel adalah "Allah yang mengatasi segala allah dan Yang
berkuasa atas segala raja" (DanieI2:47). Orang-orang Yahudi diberi kebebasan
untuk beribadah dan mengajar tentang Allah mereka. Meskipun satu rom-
bongan kembali ke Yerusalem ketika mereka diizinkan, ada banyak yang tetap
tinggal di Babel dan kemudian menetap di tempat-tempat lain di seluruh kera-
jaan itu. Ke mana pun mereka pergi mereka membawa kepercayaan mereka
tentang Allah dan janji tentang seorang pelepas yang akan datang. Tidaklah
mengherankan bahwa kita membaca dalam Matius 2: I ,2 bagaimana Orang Ma-
jus, yang dipimpin oleh sebuah bintang, datang dari timur ke Yerusalem hen-
dak menyembah raja orang Yahudi yang baru lahir!

5 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR.
a Ibadah Sinagog mulai ketika orang Yahudi berada di Babel.
b Setelah pembuangan, orang-orang Yahudi tidak lagi mengajarkan Taurat.
c Ibadah Sinagog mencakup pelajaran tentang kitab Taurat dan kitab Nabi-

nabi.

Orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Babel atau kembali ke Palestina
sampai ke tempat-tempat seperti Mesir, Yunani, Makedonia, Roma dan kota-
kota penting di Asia Kecil. (Tersebarnya orang-orang Yahudi ini disebut sebagai
diaspora atau perserakan, seperti yang telah saudara pelajari dalam kata pengan-
tar.) Akhirnya terdapat perkampungan-perkampungan orang Yahudi di tiap-tiap
bangsa di seluruh kawasan itu. Sebenarnya ada lebih banyak orang Yahudi yang
tinggal di luar Palestina daripada di dalam negeri itu.

Sebagai akibat perserakan, ajaran-ajaran tentang Allah yang Esa dan benar
dan Mesias yang akan datang menjadi terkenal di mana-mana. Sejumlah besar
orang bukan Yahudi di Palestina dan tempat lain memeluk agama Yahudi,
karena mengakui kelebihannya atas kepercayaan kafir. Orang-orang ini disebut
penganut agama Yahudi dan orang yang takut akan Allah. Para penganut agama
Yahudi itu adalah mereka yang tunduk kepada semua tuntutan Taurat termasuk
sunat. Mereka diperlakukan sebagai anggota penuh dari masyarakat Yahudi.
Sebaliknya, orang-orang yang takut akan Allah, adalah mereka yang menerima
ajaran Yahudi tetapi tidak mengambil kewajiban untuk memenuhi Taurat.
Mereka tidak menjadi anggota penuh.
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3. Septuaginta. Ke mana pun orang Yahudi pergi mereka membawa Kitab
Suci me-reka dan mengajarkannya di dalam sinagog-sinagog yang mere.ka ben-
tuk. Selama masa antara Perjanjian Lama dan Baru, kitab-kitab Pe 'janjian
Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini diterb ukan di
kota Aleksandria di Mesir. Ia disebut Septuaginta, sebuah kata yang berarti
"tujuh puluh", karena menurut tradisi karya terjemahan itu dikerjakan oleh
tujuh puluh orang ahli. Terjemahan ini membantu untuk menyebarkan ajaran-
ajaran Perjanjian Lama ke seluruh dunia yang berbahasa Yunani -ebelum
kelahiran Kristus. Terjemahan ini dipakai oleh orang-orang Yahudi, para
petobat mereka, para penulis Perjanjian Baru, dan para pengkhotbah Ir jil yang
mula-mula.

6 Dalam buku catatan saudara, tulislah definisi yang singkat tentang t ap kata
berikut mi.
a Diaspora
b Penganut agama Yahudi
c Orang yang takut akan Allah
d Septuaginta
e Sinagog

7 Selarna periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banya ~orang

bukan) ahudi mendengar tentang Mesias sebab oo ..

orang-orang Yahudi ke banyak bangsa dan terjemahan Perjanjian Lama ke

dalam hahasa ..

Agama Yahudi Zaman Perjanjian Baru

Tujuan 4. Mengenali gambaran ciri-ciri utama agama Yahudi pada zaman Per-
janjian Baru.

Kita telah belajar bagaimana perkembangan-perkembangan pada II asa an-
tara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam agama Yahudi memper-napkan
dunia bagi pemberitaan Injil. Sekarang, marilah kita mempertimbangkan
beberapa segi khusus agama Yahudi itu sendiri pada masa Perjanjian Baru.
Segi-segi ini sering kali disebut dalam Perjanjian Baru.
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Golongan-golongan. Ada dua partai atau golongan utama dalam agama
Yahudi: orang Farisi dan orang Saduki. Golongan Farisi menganggap dirinya
sendiri sebagai umat Israel Allah yang sejati. Nama Farisi berarti "dipisahkan".
Dengan ketat mereka mematuhi Taurat yang tertulis dan tradisi-tradisi nenek
moyang, dan mereka menerima kitab-kitab para nabi. Dalam mematuhi Taurat
mereka dibantu oleh para ahli Taurat yang menafsirkannya dan menolong
mereka menerapkannya pada keadaan-keadaan kehidupan sehari-hari yang telah
berubah. Mereka percaya akan adanya malaikat-malaikat dan roh-roh, serta
kebangkitan orang mati. Mereka melakukan doa dan puasa sebagai upacara
agama dan memberi sepersepuluh dari milik mereka. Mereka tidak mau beker-
ja, juga tidak mengizinkan orang lain bekerja pada hari Sabat. Mereka mem-
punyai pengaruh besar atas rakyat jelata yang memandang mereka sebagai orang
kudus. Karena semangat mereka untuk agama Yahudi, mereka telah
memenangkan banyak orang bukan Yahudi kepada kepercayaan mereka. Rasul
Paulus adalah seorang Farisi sebelum ia bertobat kepada Kristus. Baik ahli
Taurat maupun orang Farisi aktif dalam sinagog-sinagog.

Sebaliknya, orang Saduki menerima Taurat saja sebagai kaidah yang harus
dipatuhi. Mereka menolak tradisi-tradisi nenek moyang, dan tidak percaya akan
malaikat, roh, atau kebangkitan orang mati. Mereka lebih terbuka kepada
pengaruh-pengaruh Hellenistis dan terlibat dalam keimaman, bait suci, dan
kuasa politik. Hampir semua orang Saduki adalah imam.

Walaupun orang Romawi adalah pengurus yang pandai, banyak orang
Yahudi sangat membenci pemerintahan mereka. Mereka benci membayar pa-
jak kepada pemerintah Roma. Namun demikian pemerintahan Roma adalah
suatu kenyataan hidup. Akibatnya, senantiasa ada arus pemberontakan dan
kerusuhan Yahudi yang terpendam. Pada waktu ketegangan-ketegangan politik
ini meningkat, banyak pemimpin Yahudi semakin banyak mencurahkan perha-
tian mereka untuk menghadapinya.

Dewan pemerintahan. Akan tetapi, di bawah kekuasaan Roma, orang-
orang Yahudi diberi wewenang tertentu untuk memerintah diri mereka dalam
urusan politik dan keagamaan. Wewenang ini terletak pada suatu dewan yang
terdiri dari tujuh puluh anggota yang disebut Sanhedrin atau Mahkamah
Agama. Imam Besar adalah ketua dewan ini, dan sebagian besar anggota-
anggota diambil dari keimaman dan keluarga-keluarga yang kaya. Dalam
Mahkamah Agama terdapat beberapa orang Farisi, yang populer dengan rakyat,
tetapi orang-orang Saduki adalah golongan yang berpengaruh.
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8 Cocokkanlah tiap-tiap kalimat di sebelah kiri dengan golongan (li sebelah
kanan yang digambarkannya .
••• 0 a Menerima Taurat saja sebagai kaidah yang harus 1) Orang Farisi

dipatuhi. 2) Orang Saduki

. . .. b Adalah golongan yang berpengaruh dalam
Mahkamah Agama.

c Percaya akan kebangkitan orang mati.

d Nama mereka berarti "dipisahkan" 0

e Tidak percaya akan adanya malaikat atau roh.

Bait suci. Di Yerusalem ada bait suci yang bagus sekali sebelum masa
pelayanan Yesus. Bait suci ini disebut "Bait Herodes" menurut Herodes Agung,
raja yang membangunnya. Baik bait Salomo maupun '.'bait yang kedua • dahulu
berdiri di tempat bait Herodes ini dibangun. Bait Salomo dihancurkan oleh
orang Babel pada tahun 587 SM. "Bait kedua" adalah bait yang dibangun kem-
bali oleh orang-orang buangan yang kembali ke Yerusalem selama m asa Ezra
dan Nehemia. Inilah bait suci yang dinajiskan oleh Antiokhus IV dan kemu-
dian disucikan oleh Yudas Makabeus, seperti yang saudara belajar dari kata
pengantar . Rupanya di kemudian hari bait ini mengalami sedikit kerusakan dan
dibangun kembali oleh Herodes sekitar tahun 20 SM.

Bait Herodes serupa dengan bait-bait yang sebelumnya. Bait ini mempunyai
beberapa pintu gerbang, sebuah tembok di bagian dalam yang tak boleh dilewati
oleh orang-orang bukan Yahudi, dan tirai yang tebal yang memisahkan Tem-
pat Kudus dari Tempat yang Mahakudus. Upacara-upacara bait suci
dlaksanakan oleh serombongan imam yang dikepalai oleh imam besar 0 Tiap
tahun masing-masing pria Israel harus membayar pajak bait suci (san, jumlah
yang sama dengan upah dua hari) bagi perawatan bangunan dan upah para
imam.

9 Lingkarilah huruf di depan tiap-tiap pernyataan yang BENAR.
a Bait Salomo dan bait Herodes adalah serupa.
b Para imam dan imam besar yang melayani di bait suci diberi upah dari uang

yang dikumpulkan melalui pajak bait suci.
c Kebanyakan anggota Mahkamah Agama diambil dari rakyat jelata.
d Bait suci di Yerusalem selama pelayanan Yesus adalah gedung yang d bangun

kembali oleh orang-orang buangan yang kembali ke Yerusalem dari Babel.
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Hari-hari raya. Meskipun orang-orang Yahudi diaspora tersebar ke mana-
mana, mereka masih memandang Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Tiap
tahun beribu-ribu orang Yahudi dari diaspora, termasuk banyak penganut
agama Yahudi dan orang tang takut akan Allah, berziarah ke Yerusalem un-
tuk menghadiri hari raya keagamaan yang besar. Di Yerusalem mereka
bergabung dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina untuk
merayakan hari-hari raya yang menandakan kejadian-kejadian penting dalam
sejarah mereka. Dua dari ketujuh hari raya yang diadakan tiap tahun terutama
penting pada masa Perjanjian Baru, yaitu Paskah dan Pentakosta.

Paskah adalah hari raya yang paling penting. Hari raya ini menandakan
peringatan kelepasan orang Yahudi dari bangsa Mesir dan permulaan mereka
sebagai bangsa yang merdeka. Keluaran 11-12 menceritakan bagaimana Allah
menurunkan tulah (hukuman) yang terakhir ke atas bangsa Mesir supaya mereka
akan mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri yang
telah dijanjikan Allah kepada mereka. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk
Allah, orang Israel terpelihara dari tulah yang dalam semalam membunuh semua
anak laki-laki sulung dari orang Mesir dan anak sulung hewan mereka.

10 Bacalah Keluaran 12. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut
dalam buku catatan saudara.
a Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel (ayat 7)?
b Menurut Firman Allah, apakah yang akan dilakukan-Nya (ayat 13)?
c Apakah akibatnya (ayat 29, 31)?

Orang Israel diperintahkan untuk menjalankan Hari Raya Paskah setiap
tahun "sebagai ketetapan sampai selama-lamanya" bagi mereka dan keturunan
mereka (Keluaran 12:24). Semua pria Yahudi yang hidup di atau sekitar Yeru-
salem diwajibkan menghadiri Hari Raya Paskah, kecuali mereka secara fisik
tidak dapat melakukan hal itu. Banyak orang Yahudi diaspora, maupun para
penganut agama Yahudi dan orang yang takut akan Allah, datang juga ke
Yerusalem untuk peristiwa itu. Kaum wanita juga ikut serta. Yerusalem penuh
dengan orang yang begitu banyak yang berhimpun untuk perayaan tersebut.

Hari Raya Pentakosta juga merupakan suatu perayaan yang penting pada
masa Perjanjian Baru. Selama masa antara Perjanjian Lama dan Baru, hari
raya ini mulai dirayakan sebagai hari ulang tahun pemberian Taurat kepada
Musa (Keluaran 19). Hukum Taurat dan pelaksanaannya adalah kekuatan
pemersatu yang berkuasa di dalam masyarakat Yahudi. Orang Yahudi mengang-
gap Hukum Taurat sebagai karunia Allah yang terbesar kepada mereka (lihat
Mazmur 1, 19, dan 119). Perayaan itu dinamakan Pentakosta, sebuah kata yang
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berarti "lima puluh hari", karena diselenggarakan lima puluh hari sesudah
Paskah.

11 Cocokkan tiap kalimat di sebelah kiri dengan hari raya atau hari- lari raya
di sebelah kanan yang digambarkannya.

a Hari raya yang diperintahkan dalam Keluaran
12:24

b Dihadiri oleh orang Yahudi, penganut agama
Yahudi dan orang yang takut akan Allah

c Nama itu berarti "lima puluh hari"

d Diadakan untuk memperingati pemberian hukum
Taurat.

. . .. e Peringatan pelepasan Israel dari Mesir

1) Paskah
2) Pentakc sta
3) Baik Paskah

maupun Penta-
kosta

Agama-agama Lain

Tujuan 5. Memilih suatu gambaran tentang keadaan keagamaan pada umum-
nya yang ada pada waktu Kristus datang.

Allah telah menyatakan diri-Nya kepada orang Yahudi. Sebagui akibat
diaspora, banyak orang bukan Yahudi telah masuk agama Yahudi dan agama
ini tersebar ke mana-mana. Namun demikian, menjelang masa Perjanj lan Baru
agaknya agama Yahudi dikuasai oleh semangat rasial yang makin picik, Un-
tuk membuktikan hal ini kita hanya perlu menyelidiki Perjanjian Baru dan
melihat sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin Yahudi yang digam-
barkan di sana. Rupanya politik dan urusan mereka telah mulai -nemikat
sebagain besar perhatian mereka.

Sementara orang Yahudi sibuk dengan urusan mereka, ada agama-agama
lain yang juga menuntut kesetiaan kaum pria dan wanita. Banyak orang
menganut agama-agama dari Timur, Mesir, dan Asia Kecil. Orang lair terlibat
dalam agama-agama mistik Yunani, yang menekankan gagasan kebangkitan
dan penyucian. Orang lain lagi menganut kultus-kultus yang berbakt kepada
dewa-dewa dan roh-roh yang dikaitkan dengan tempat-tempat dan pekerjaan
tertentu. Di samping itu ada agama negara Romawi yang menyembah patung-
patung para kaisar Roma sebagai lambang kekuasaan Roma.
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Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa orang pada umumnya menaruh
perhatian terhadap agama dan mencari jawaban-jawaban yang berarti. Orang
mulai bertanya-tanya apakah mungkin hanya ada satu allah yang universal.
Banyak orang ingin memperoleh penyucian dari kesalahan, dan ada keinginan
yang besar untuk mengetahui apa yang terjadi atas manusia setelah ia mening-
gal dunia. Filsafat-filsafat pada zaman itu tidak memberikan jawaban-jawaban
yang dapat diterima dan orang banyak tidak puas dengan kesimpulan-
kesimpulan yang dicapai oleh akal. Banyak orang hidup dalam keputusasaan,
kehampaan rohani, korupsi, dan pelanggaran susila. Sungguh waktu yang tepat
untuk kedatangan Yesus Kristus, yang akan menerangi hati dan pikiran manusia
yang gelap dengan cahaya kemuliaan Allah!

12 Lingkarilah huruf di depan kalimat yang menggambarkan keadaan keaga-
maan pada umumnya pada waktu Kristus datang.
a) Kebanyakan orang setia kepada agama negara Romawi karena Roma adalah

kekuatan politik yang berkuasa.
b) Kebanyakan orang menganut agama Yahudi yang sedang menjadi agama

yang tersebar ke seluruh dunia.
c) Ada beraneka ragam agama dan manusia sedang mencari dalam cara-cara

yang berbeda untuk menemukan jawaban-jawaban memuaskan.
d) Filsafat-filsafat pada zaman itu memberikan kepada hampir semua orang

kesimpulan-kesimpulan yang dapat diterima mengenai Allah dan makna
hidup.

KITAB-KITAB PERJANJIAN BARU

Kita telah mengenal dunia Perjanjian Baru - agama-agamanya,
kebudayaan dan politiknya. Tetapi sekaranglah marilah kita mengalihkan perha-
tian kepada Perjanjian Baru itu sendiri, kisah dari mujizat terbesar, yaitu Allah
menjadi manusia untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Kitab ini
dinamakan Perjanjian Baru, karena mengumumkan persetujuan baru yang
dibuat Aliah dengan manusia melalui Kristus. Sedangkan Perjanjian Lama
menunjukkan kebenaran Allah melalui Taurat. Perjanjian Baru
mengungkapkannya melalui anugerah dan kebenaran Yesus Kristus. Kita akan
memeriksa bermacam-macam isi, para penulisnya, dan kronologi dari kedua
puluh tujuh kitab yang menyusun Perjanjian Baru.
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Isi Kitab-kitab Itu

Tujuan 6. Mengenali contoh-contoh dari empat macam isi yang ditemukan
dalam kitab-kitab Perjanjian Baru.

Ada empat macam isi dasar Perjanjian Baru: sejarah, doktrin, pribadi,
dan nubuat. Tiap macam mempunyai ciri-ciri tertentu. Mengenai isinya, kitab-
kitab Perjanjian Baru digolongkan menurut jenis utama yang terdapat di dalam-
nya. Misalnya, Injil Matius mempunyai beberapa bagian yang bersifat nubuat.
Akan tetapi, bagian terbesar isinya bersifat sejarah. Karenanya kitab itu ter-
masuk tulisan-tulisan sejarah.

Kitab-kitab Sejarah

Kitab-kitab sejarah berisi empat kisah kehidupan Kristus (Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes) dan kisah permulaan gereja (Kisah Para Rasul). Kitab-
kitab itu disebut kitab sejarah karena tujuan utamanya ialah mencatat kejadian-
kejadian dan memberikan fakta-fakta. Juga terdapat nama banyak orang dan
tempat. Sering kali dilaporkan kata-kata yang diucapkan pada peristiwa-
peristiwa tertentu. Banyak kali diberikan uraian terperinci tentang keadaan-
keadaan dan akibat perbuatan-perbuatan tertentu.

Pada umumnya, tulisan-tulisan sejarah ini memberi informasi yan g men-
jawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: Apa yang terjadi? Di mana itu
terjadi? Bilamana itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Apa yang dika takan?
Apa akibatnya? Akan tetapi, kitab-kitab sejarah di Perjanjian Baru memberikan
lebih banyak daripada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis ini Anak
Allah sendiri dinyatakan kepada kita melalui kisah mereka tentang hal-hal yang
telah dikatakan dan dilakukan-Nya.

13 Bacalah Lukas 4:31-37 dalam Alkitab saudara. Kemudian tulislah dalam
buku catatan saudara suatu jawaban untuk tiap-tiap pertanyaan berik ut ini.
Di samping tiap jawaban, tulislah nomor ayat yang memberikan inform isi itu.
a Apa yang dilakukan Yesus?
b Di mana dan bilamana Ia melakukannya?
c Sebagai akibatnya, apakah yang dikatakan orang banyak tentang Yesus?
d Siapa lagi yang mendengar tentang kejadian itu?
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Kitab-kitab Doktrin

Bagian terbesar dari kitab-kitab doktrin adalah surat-surat yang ditulis
kepada kelompok-kelompok orang beriman tertentu. Sering kitab-kitab ini
berhubungan dengan masalah-masalah khusus yang dialami oleh beberapa
kelompok-kelompok sewaktu mereka berusaha mengikuti cara hidup Kristen.
Ketika menulis kepada orang-orang beriman ini, para penulis menerangkan
kebenaran-kebenaran yang besar tentang Yesus Kristus dan pekerjaan-Nya bagi
mereka, yang perlu mereka pahami. Para penulis juga menguraikan hubungan
antara orang beriman dengan Kristus dan bagaimana mereka harus hidup
sebagai akibat hubungan tersebut. Allah mengilhami para penulis untuk menulis
berita yang penuh kuasa, yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang
beriman yang mula-mula, tetapi kepada "semua orang di segala tempat, yang
berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus" (I Korintus 1:2).

Kitab-kitab doktrin ini termasuk: kitab Roma, I dan II Korintus, Galatia,
Efesus, Filipi, Kolose, I dan II Tesalonika, Ibrani, Yakobus, I dan II Petrus,
Yudas, dan I Yohanes.

14 Bacalah tiap ayat yang disebut di sebelah kiri dari salah satu kitab doktrin.
Cocokkanlah tiap ayat itu dengan kalimat di sebelah kanan, yang menerangkan
jenis informasi atau berita yang diberikannya.

a Galatia 1:1-2

b Galatia 1:6

.... c Efesus 1:11

.... d Kolose 3: 13

1) Menunjuk kepada suatu persoalan yang sedang
dialami orang-orang beriman

2) Nama penulis atau penerima surat
3) Beberapa petunjuk mengenai cara hidup Kristen
4) Pernyataan suatu kebenaran tentang Kristus

.... e Ibrani 1:3

Kitab-kitab Pribadi

Di samping kitab-kitab doktrin dan sejarah, ada kitab-kitab lain yang dapat
digambarkan sebagai bersifat pribadi. Kitab-kitab ini adalah surat-surat yang
ditulis kepada orang-orang beriman secara perseorangan dan bukan kepada
kelompok. Mereka adalah keenam surat Kiriman: I dan II Timotius, Titus,
Filemon, dan II dan III Yohanes. Akan tetapi, karena surat-surat itu ditulis
kepada orang-orang yang adalah pemimpin dalam gereja, maka surat-surat itu
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menjadi penting bagi seluruh masyarakat Kristen. Di dalamnya terdapat garis-
garis pedoman untuk memilih pemimpin-pemimpin gereja, petunjuk- petunjuk
untuk mengurus urusan gereja, nasihat pribadi untuk orang yang disurati, dan
permintaan serta ulasan lainnya.

15 Bacalah bagian-bagian berikut ini dalam I Timotius. Di bagian Inana ter-
dapat garis pedoman untuk memilih pemimpin gereja?
a) 2:1-'
b) 3:8-10
c)4:11·16

Kitab Nubuat

Pada umumnya, kitab-kitab nubuat dalam Alkitab adalah kitab-kitab di
mana Allah telah berbicara tentang kejadian-kejadian sekarang ini maupun di
masa depan. Jadi, tulisan-tulisan nubuat mempunyai dua maksu I utama:
1) memberi suatu berita kepada orang-orang tentang keadaan mereka yang
sekarang ini dan bagaimana mereka harus menanggapinya, dan 2) me nyatakan
kejadian-kejadian yang akan datang dan rencana Allah bagi dunia Hampir
semua kitab Perjanjian Baru berisi sedikit nubuat, tetapi seluruh isi kitab Wahyu
adalah nubuat.

KItab Wahyu mempunyai pesan untuk ketujuh jemaat di Asia yang un-
tuknya kitab ini ditulis. Kitab ini juga menggambarkan nasib akhir un rat Allah,
Iblis dan para pengikutnya, langit dan bumi. Juga ditunjukkan bahwa Kristus,
Anak Domba yang telah disembelih, memperoleh kemenangan mutlak, Inilah
contoh sejenis tulisan nubuat yang khusus yang disebut apokaliptis. Ini berarti
bahwa beritanya menyatakan kebenaran dengan menggunakan sil nboI dan
kiasan yang hidup. Misalnya, ketujuh jemaat di Asia digambarkan sebagai kaki
dian t l : 12, 20) dan Iblis digambarkan sebagai seekor naga (12:7-9].

16 Bacalah Wahyu 6: 12-14. Bagian ini paling baik diterangkan sebagai berisi
berita mengenai
a) kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan.
b) tanggapan yang harus diberikan gereja terhadap keadaan-keadaan yang

sekarang ini.
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17 Bacalah kembali bagian ini tentang isi kitab-kitab Perjanjian Baru. Kemu-
dian cocokkanlah tiap ayat di sebelah kiri dengan kata di sebelah kanan yang
menerangkan jenis tulisan, yang contohnya terdapat dalam ayat tersebut.

.... a Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang
baru, turun dari sorga, dari Allah.

b Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu
masing-masing adalah anggotanya.

c Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung
berlayar ke Samotrake.

d Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari,
karena pelayanannya penting bagiku.

e Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita per-
caya, bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.

1) Sejarah
2) Doktrin
3) Pribadi
4) Nubuat

Para Penulis Kitab-kitab Itu

Tujuan 7. Mengenali fakta-fakta tentang para penulis kitab-kitab Perjanjian
Baru.

Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis oleh delapan (atau mungkin sembilan)
orang: Matius, Petrus, Yohanes, Markus, Yudas, Yakobus, Lukas, Paulus, dan
penulis surat kepada orang Ibrani (ada ahli Alkitab yang percaya bahwa Paulus
yang menulis surat kepada orang Ibrani). Orang-orang ini semuanya orang
Yahudi, kecuali Lukas. Matius, Petrus, dan Yohanes termasuk kelompok dua
belas murid Yesus yang mula-mula. Markus, Yudas, dan Yakobus telah bergaul
dengan murid-murid dan adalah anggota jemaat yang mula-mula. Lukas dan
Paulus mengenal orang-orang yang telah menyaksikan kehidupan dan pelayanan
Yesus di bumi. Pada tabel yang berikut terdaftar tiap kitab Perjanjian Baru
di samping nama orang yang menulisnya.
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Penulis Kitab Penulis Kitab

Matius Matius Petrus I, II Petrus --
Markus Markus ? Ibrani

Lukas Lukas Paulus Roma
Kisah Para Rasul I, II Korint 'AS

Yohanes Yohanes Galatia

I, II, III Yohanes Efesus

Wahyu Filipi
Kolose
I, II Tesalonika

Yakobus Yakobus I, II Timoti is
Titus

Yudas Yudas Filemon

18 Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR
a Tiap kitab Perjanjian Baru ditulis oleh seorang yang lain.
b Penulis I Yohanes adalah seorang dari dua belas murid Yesus.
c Rasul Paulus menulis kitab Kisah Para Rasul.
d Dari penulis-penulis Perjanjian Baru yang terkenal, hanya Lukas saja yang

bukan seorang Yahudi.

Kronologi Kitab-kitab itu

Tujuan 8. Mengatur kitab-kitab Perjanjian Baru menurut jenis dan masa
sejarahnya.

Dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab dikelompokkan menurut isinya Yaitu,
pertama-tama kitab-kitab sejarah, berikutnya kitab-kitab doktrin dan pribadi,
dan akhirnya kitab nubuat. Akan tetapi, kita tidak akan mempelajar kitab-
kitab itu menurut urutan ini, melainkan menurut urutan kronoiogistive. Ini
berarti bahwa kita akan rnernpelajarinya sesuai dengan tahun-tahun -ejarah
tertentu rang dibicarakan dalam kitab-kitab itu. Cara ini akan menolo 19 kita
memperoleh pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup
sejarahnya.
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Kejadian-kejadian sejarah yang disebut dalam tulisan-tulisan Perjanjian
Baru terjadi dalam jangka waktu sekitar 100 tahun, dari tahun 6 SM sampai
ke tahun 95 TM. Jangka waktu ini dapat dibagi dalam tiga masa: 1) hidup dan
pelayanan Yesus, 2) permulaan dan perkembangan gereja, dan 3) perkembangan
yang terus berlangsung dan penganiayaan gereja. Tabel yang berikut menun-
jukkan ketiga masa ini dan mencatat secara berurutan kitab-kitab itu yang
berhubungan dengan kejadian-kejadian dalam tiap masa itu.

1. Hidup dan pelayanan Yesus: tahun 6 SM - tahun 291M

Matius
Markus
Lukas
Yohanes

2. Permulaan dan perkembangan gereja: tahun 30 - 60 TM

Kisah Para Rasul Roma
Yakobus Kolose, Efesus
Galatia Filemon
I, II Tesalonika Filipi
I, II Korintus

3. Perkembangan yang terus berlangsung dan penganiayaan gereja:
tahun 60 - 95 TM

I Timotius Ibrani
Titus Yudas
I Petrus I, II, III Yohanes
II Timotius Wahyu
II Petrus

19 Buatlah dalam buku catatan saudara sebuah tabel yang mencatat tiap kitab
Perjanjian Baru menurut jenis dan masa sejarahnya. Mungkin saudara perlu
membaca kembali bagian-bagian sebelumnya agar dapat membuat tabel ini.
Salinlah contoh yang berikut, tetapi buatlah beberapa kali lebih besar supaya
saudara mempunyai ruang cukup untuk menulis nama tiap kitab. Yang per-
tama telah dilakukan untuk saudara. (Petak-petak yang dicoret itu tidak akan
diisi dengan nama kitab.)
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Masa Sejarah Doktrin Pribadi Nubuat

tJ S.M. Hhhiu .
srnp ke
::4 T.M.

311 sam-
pai ke
60 T.M.

60 sam-
pai ke
9'\ T.M.

Saudara telah sampai pada akhir pasal pertama dalam kursus ini. Saudara
telah mempelajari banyak fakta tentang kekuatan-kekuatan yang me mbentuk
dunia di mana Yesus Kristus dilahirkan dan menjalankan pelayanan-Nya.
Saudara juga telah mempelajari beberapa ciri khusus dari kitab-kitab Perjan-
jian Baru. Pengertian yang telah saudara peroleh itu penting; pasal-pasa 1berikut-
nya didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang telah saudara pelajari. Sebelum
saudara mengerjakan soal-soal untuk menguji diri, bacalah kembali pasal ini
untuk memastikan bahwa saudara dapat memenuhi tiap tujuan.

soal-soal untuk menguji diri

1 Galatia 4:4 mengatakan bahwa Kristus datang ke dalam dunia "sete ah genap
waktunya". Dalam buku catatan saudara, tuliskan empat fakta per ting ten-
tang dunia Perjanjian Baru yang membuktikan kebenaran ini dan m enunjuk-
kan bahwa Kristus datang pada suatu waktu ketika berita-Nya denj.an cepat
dapat dikomunikasikan. Sebutlah satu fakta utama yang berhubunga 1 dengan
tiap kekuatan berikut ini: a) kekuasaan Roma, b) kebudayaan Yunani, c) agama
Yahudi, dan d) agama-agama lain.
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2 Cocokkanlah nama atau istilah di sebelah kanan dengan tiap kalimat di
sebelah kiri yang menerangkan atau mendefinisikannya .

.... a Satu kelompok yang terdiri dari sepuluh
atau lebih pria Yahudi yang berkumpul un-
tuk membicarakan ayat-ayat Kitab Suci.

b Terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa
Yunani

c Seorang bukan Yahudi yang tunduk kepada
segala peraturan Taurat dan menjadi ang-
gota masyarakat Yahudi

d Kaisar Roma pada masa Kristus
e Orang Yahudi yang tersebar di antara

bangsa-bangsa
f Satu golongan orang Yahudi yang tidak per-

caya akan kebangkitan orang mati
g Seorang penakluk yang menyuruh menga-

jarkan bahasa Yunani di mana-mana
h Hari raya yang merayakan kelepasan Israel

dari Mesir
Pembangun bait suci yang ada pada masa
Perjanjian Baru

.... j Seorang yang berkebudayaan Yunani
k Satu golongan orang Yahudi yang percaya

akan kebangkitan orang mati
Hari raya yang merayakan pemberian
Taurat kepada Musa

m Golongan orang Yahudi yang menerima
kitab-kitab para nabi

n Dewan yang memerintah politik dan agama
Yahudi

I) Kaisar Agustus
2) Aleksander Agung
3) Hellenis
4) Sinagog
5) Diaspora
6) Penganut agama

Yahudi
7) Septuaginta
8) Sanhedrin
9) Orang Farisi

10) Orang Saduki
II) Pentakosta
13) Herodes Agung
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3 Selesaikanlah tiap kalimat berikut ini yang berkenaan dengan kitab-kitab Per-
janjian Baru. Tuliskanlah jawaban saudara dalam buku catatan saudara.
a Isi sebuah kitab sejarah terutama membicarakan .
b Isi sebuah kitab doktrin terutama membicarakan .
c Isi sebuah kitab yang bersifat pribadi terutama membicarakan ....
d Isi sebuah kitab nubuat terutama membicarakan ....

4 Cocokkan tiap kitab di sebelah kiri dengan nama orang yang menulisnya
di sebelah kanan.

a Injil Yohanes

b Kisah Para Rasul

e II Tesalonika

.... d Wahyu

1) Lukas
2) Yohanes
3) Yakobus
4) Paulus

.... eTitus

.... f Yakobus

5 Tulislah nama tiap kitab Perjanjian Baru yang tertulis di bawah ini dalam
ruang yang tepat pada tabel. Yang pertama telah dilakukan untuk -audara.

Matius
Markus
Kisah Para Rasul

Roma
Galatia
I, II Timotius

Filemon
Ibrani
Wahyu

Masa Sejarah Doktrin Pribadi Nub rat

6 S.M.- ~ehU-g.

29 T.M.
-

30 T.M. -
60 T.\1.

60 T.M. -
95 T.M.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

Jawaban untuk soal-soal dalam uraian pasal tidak diberikan dalam urutan
yang sama seperti soal-soal tersebut. Jawaban-jawaban itu diberikan dalam
urutan yang berbeda supaya saudara tidak akan melihat jawaban untuk per-
tanyaan berikut sebelum saudara menjawab pertanyaan itu sendiri. Carilah
nomor yang saudara perlukan dan berusahalah untuk tidak melihat yang lain.

10 a Mereka harus membubuh darah anak domba itu pada ambang atas dan
kedua tiang pintu rumah mereka.

b Ia berfirman bahwa darah itu akan menjadi tanda bagi mereka dan Ia
akan melewati mereka.

c Tiap-tiap anak sulung orang Mesir dibunuh dan orang Mesir menyuruh
orang Israel pergi meninggalkan negeri mereka.

1 tiap-tiap bagian kekaisaran itu.

11 al) Paskah
b 3) Baik Paskah maupun Pentakosta
c 2) Pentakosta
d 2) Pentakosta
e 1) Paskah

2 a Salah
b Salah
c Benar
d Benar

12 c) Ada beraneka ragam agama dan manusia sedang mencari dalam cara-
cara yang berbeda untuk menemukan jawaban-jawaban yang
memuaskan.

3 b) bahasa Yunani yang dipergunakan di seluruh Kekaisaran Roma.

13 a Ia mengusir roh setan dari seorang laki-laki (ayat 33, 35).
b Ia melakukannya di dalam rumah ibadah di Kapernaum pada hari Sabat

(ayat 31, 33).
c Orang banyak mengatakan bahwa Ia mempunyai wibawa dan kuasa un-

tuk mengusir roh-roh jahat (ayat 36).
d Orang-orang di seluruh daerah sekitar Kapernaum mendengar tentang

peristiwa itu (ayat 37). (Jawaban saudara harus serupa dengan ini.)
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4 Orang Persia, Aleksander Agung, 323 S.M., 167 S.M., 63 S.M., Herodes
Agung, Roma.

14 a 2) Nama penulis atau penerima surat.
bI) Menunjuk kepada suatu persoalan yang sedang dialami oral Ig-orang

beriman.
c 4) Pernyataan suatu kebenaran tentang Kristus.
d 3) Beberapa petunjuk mengenai cara hidup Kristen.
e 4) Pernyataan suatu kebenaran tentang Kristus.

5 a Benar
b Salah
c Benar

15 b) 1:8-10

6 a Perserakan orang Yahudi di antara bangsa-bangsa.
b Seorang petobat kepada agama Yahudi yang disunat dan mematuhi

[aurat.
c Seorang yang menerima agama Yahudi tetapi tidak berusaha IT emenuhi

hukum Taurat.
d Terjemahan Kitab Suci Yahudi dalam bahasa Yunani.
e Satu kelompok yang sekurang-kurangnya terdiri dari sepuluh pri 3 Yahudi

yang berhimpun untuk mempelajari ayat-ayat Kitab Suci.

16 a) Kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan.

7 perserakan, Yunani

17 a 4) Nubuat (Wahyu 21:2).
b 2) Doktrin (I Korintus 12:27)
c 1) Sejarah (Kisah Para Rasul 16:11).
d 3) Pribadi (II Timotius 4:11).
e 2) Doktrin (Roma 6:8).

8 a 2) Orang Saduki
b 2) Orang Saduki
el) Orang Farisi

18 a Salah
b Benar
eSalah
d Benar

d 1) Orang Farisi
e 2) Orang Saduki
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9 a Benar
b Benar
eSalah
d Salah

19 Nama kitab-kitab hendaknya ditulis dalarn tabel saudara seperti berikut
(urutan kitab-kitab dalam tiap bagian tak perlu tepat):

Masa Sejarah

6 S.M. - Matius
29 T.M. Markus

Lukas
Yohanes

30 T.M.-
6OT.M.

Kisah Para
Rasul

60T.M. -
96 T.M.

Doktrin Pribadi Nubuat

Roma
I, II Korintus
Galatia
Efesus
Filipi
Kolose
I, II Tesalonika
Yakobus

I, II Petrus
Ibrani
Yudas
I Yohanes

I, II Timotius
Titus
II, III Yohanes

Wahyu


