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Sejarah Permulaan
Segala Sesuatu

----------------------,---

Cara-Cara Allah
dan Firman-Nya
Perjanjian Lama adalah bagian Alkitab yang pertama-tama ditulis kan. Di
dalamnya terdapat riwayat hidup banyak orang yang hidup lebih dari 2011()tahun
yang lalu. Tetapi sering kali mereka harus menghadapi banyak masalah yang
sama seperti yang kita hadapi sekarang ini. Dan banyak kali mereka r iernberi
reaksi ang sama dengan reaksi kita sekarang ini! Mereka percaya kepad I Allah,
tetapi kadang-kadang mereka meragukan-Nya.
Mereka menyaksikan riujizatmujiza -Nya yang berkuasa, tetapi masih memerlukan jaminan kehadiran-Nya.
Mereka adalah umat pilihan-Nya, namun demikian sering kali harus me igalarni
pencobaan dan kesukaran yang hebat.
Akan tetapi, Perjanjian Lama lebih dari sebuah kitab biografi
Perjanjian Lama bukan saja ditulis untuk menceritakan riwayat hidup pria dar wanita
ini, tetapi juga untuk menolong kita mengerti kodrat Allah sendiri. Ser ientara
kita mempelajarinya, kita akan menemukan bagaimana Allah menyatak an diriNya kepada kita dalam dua cara dasar: I) melalui pekerjaan-pekerjaan-Nya
yang besar, dan 2) melalui berita-berita nubuat-Nya.
I,

Pe' janjian Lama berisi berbagai macam tulisan. Beberapa tuli ian itu
berbenr uk sejarah bangsa Israel; ada juga kumpulan kata-kata hikrn 31; ada
kidung kidung indah yang menyatakan penyembahan dan pujian; dan a Ia juga
berita-berita nubuat yang penuh kuasa. Namun di dalam semuanya ii I Allah
berfirman kepada kita dewasa ini. Sementara saudara mempelajari pasal ini,
saudara akan mempelajari banyak fakta mengenai Perjanjian Lama. Saudara
akan menemukan bahwa kitab Perjanjian Lama adalah berita bagi S audara
pribadi
---

-----------------------

ikhtisar pasal
Allah Memberikan Alkitab Kepada Kita
Allah Berfirman Melalui Perjanjian Lama
Pendekatan Kita Terhadap Penelaahan Perjanjian
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,
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tujuan pasal
Sesudah menyelesaikan

pelajaran

• Menerima, menghargai,
man Allah.
• Memberikan

beberapa

• Menuliskan cara-cara
kepada orang percaya

ini, saudara

seharusnya

dapat:

dan mengindahkan

Perjanjian

Lama sebaga: Fir-

fakta mengenai
dengan mana
sekarang ini.

isi dan nilai Perjanjian
berita

Perjanjian

Lama

Lama.
diterapkan

kegiatan belajar
1. Sebelum memulai pasal iru, sediakan sebuah buku tulis. Buku tulis ini akan
saudara pergunakan untuk menuliskan jawaban pertanyaan dalam uraian
pasal apabila diminta. Buku tersebut dapat juga dipakai untuk menuliskan
keterangan-keterangan
lain yang ingin saudara catat sementara mempelajari pelajaran ini.
2. Bacalah kata pengantar
"Bagaimana
Menjawab

dengan saksama, terutama
Pertanyaan Pelajaran."
15

perhatikanlah

bagian
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3. Ba' alah kata pengantar
"Bagaimana Menjawab

BAIT SUCI, DAN ISTANA

dengan saksama, terutama
Pertanyaan Pelajaran."

perhatikanlah

bagian

4. Ba' alah uraian pasal dengan saksama dan jawablah tiap-tiap pert anyaannya Setelah saudara menjawab satu pertanyaan, bandingkanlah
. awa ban
saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir pasal. Jika pe 'ru, perbaikilah jawaban saudara.

S. Car-lah dan bacalah setiap ayat yang disebut dalam uraian pasal.
6. Sete lah saudara menyelesaikan pasal ini, ulangilah sekali lagi. Ke mudian
jaw rblah soal-soal untuk menguji diri. Periksalah jawaban saudara dengan
saksama dengan cara mencocokkannya dengan jawaban yang terdapat pada
akh r buku. Apabila jawaban saudara salah, tinjaulah kembali soa II ya, dan
pela larilah jawaban yang benar.

---

-----------------------_.

•••••
-------------------------uraian pasal
ALLAH MEMBERIKAN

ALKITAB KEPADA

KITA

Ada banyak hal penting mengenai diri kita sendiri yang harus dil arakan
orang lain kepada kita. Jawaban untuk pertanyaan:
"Siapakah
aku?",
"Siapakah orang tuaku?", dan "Di mana aku dilahirkan?"
tidak da iat kita
bayangkan
begitu saja. Demikianlah
Alkitab, berita Allah kepada kita,
mengw aikan hal-hal penting mengenai Allah: Bagaimana rupa Allah? A oa yang
telah d.lakukan Allah di masa lalu dan mengapa? Dan terutama sekali pertanyaai ini: Hubungan apakah yang ada antara Allah dan manusia?
Al-.itab menjawab pertanyaan-pertanyaan
wahyu Allah sendiri, Pencipta dan Penebus.

ini, karena

ialah finr an dan

CARA-CARA

DAN FIRMAN

ALLAH

17

Alkitab Adalah Berita Allah Kepada Kita
Tujuan

1. Menyebutkan
manusia.

tiga cara dengan

mana

Allah

berfirman

kepada

Allah menciptakan manusia untuk bersekutu dengan-Nya. Ia ber t rrrnan
kepada manusia dengan cara yang nyata sekali melalui suara alam atau CIPtaan ini. Menurut Mazmur 19, suara itu jelas terdengar setiap hari. "Gema
mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sarnpai ke Ujung
bumi" (Mazmur 19:5). Menurut Roma 1:20, kuasa Allah yang kekal dan kodrat
ilahi jelas terlihat dalam ciptaan.
Cara kedua Allah berfirman kepada manusia adalah melalui Alkitab,
firman-Nya yang tertulis. Itulah cara yang akan kita pelajari dalam kurvus 1111.
Firman yang tertulis ini hanya mempunyai satu pokok utama: sejarah rencana
Allah bagi penebusan manusia dari dosa melalui Yesus Krivtuv, Anak Allah.
Dalam Alkitab, Yesus Kristus sering kali disebut sebagai "firman Allah
yang hidup." Karenanya Yesus adalah cara ketiga yang nyata dengan mana
Allah berfirman kepada kita (Ibrani 1:2).
1 Bacalah
dinyatakan

Yohanes 1:1,2,14 dan Wahyu 19:13. Dcngan
dan dikenali dalam ayat-ayat ini?

2 Dalam buku catatan
kita.

Alkitab Diilhamkan
Tujuan

saudara,

tuliskan

nama

apa Ycvus

ketiga cara Allah berbicara

kepada

Allah

2. Mengenali pernyataan-pernyataan
bahwa kata-kata dalam Alkitab

yang selaras dengan kenyataan
dulhamk an Allah.

Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis dari berbagai negara selarna
masa 1400 sampai 1600 tahun. ke-66 kitab dalam Alkitab dituliskan dalam
beberapa bahasa dan dalam keadaan-keadaan
yang sangat berbeda. Namun
hanya ada satu kitab dan satu tema yang agung. Halnya bahwa semua tulisan
yang berbeda-beda ini hanya mempunyai satu berita utama saja membuktikan
bahwa Alkitab berasal dari Allah, bukan dan manusia. Keberadaannya
membuktikan kenyataan ini. Kitab ini berbeda dari semua buku lainnya.
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Menurut II Timotius 3:16,17 Alkitab diilhamkan Allah. Dalam bahasa yang
diperg makan untuk menulis naskah yang asli, kata diilhamkan AI/ah .ebenarnya be-arti "dinafaskan oleh Allah" - hidup-Nya sendiri. Apabila or ang percaya berkata bahwa kata-kata dalam Alkitab dulhamkan, maka maksut mereka
ialah l-ahwa setiap kata ItU dinafaskan oleh Allah dan bukan han) a usaha
manu' a untuk menyatakan kebenaran-kebenaran
penting.
Benarlah bahwa secara ajaib Allah memperkenankan
sifat pribadi rnasingmasing penulis nampak melalui tulisan-tulisannya.
Musa, Yesaya, dan xamuel,
yang menuliskan beberapa kitab Perjanjian Lama, bukan saja me urakan
jurutul s yang menulis berita yang didikte oleh Allah. Kepribadian merek 1 sendiri
terungxap dalam tulisan-tulisannya.
Tetapi secara keseluruhan, Allah yang mahakuasa menuntun prnulisan
setiap ...ata dalam Kitab Suci. Dengan demikian, Alkitab memberika 1 berita
Allah -endiri yang diilhamkan, kepada kita. Alkitab bukan saja beris, firman
Allah; Alkitab adalah Firman Allah. Dalam Perjanjian Lama lebih d iri 2000
kali dipakai kata-kata beginilah firman Tuhan atau yang serupa der gan itu
(lihatlah Keluaran 10:3, II :4, Yosua 24:2 dan II Samuel24: 12). Tidak a.la buku
lain ya ig mengajukan tuntutan demikian.
3 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang sesuai denga 1 fakta
pengilr aman Alkitab kata demi kata.
a) Mes s ipun semua kata dalam Alkitab diilhamkan Allah, la memperkenankan
peru.lis-penulisnya
mempergunakan
gaya mereka sendiri.
b) Beberapa bagian Alkitab dituliskan di bawah pengilhaman yang leh h besar
dani .ada bagian-bagian
lainnya.
c) Alia I menentukan gagasan-gagasan
yang harus dituliskan oleh pe uulisan
Alkrab, tetapi Ia tidak mengilhamkan kata-kata yang mereka pergi nakan,
d) Alki ab berisi pikiran-pikiran manusia yang terbaik yang diungkapka 1 dengan
inda 1 dan penuh ilham.

Alkitab Sangat Berharga Dan Berguna
Tujuan

3. Mendaftarkan
beberapa kenyataan yang menunjukkan
naan, dan pengaruh Alkitab.

nilai. kegu-

Bas ian pertama Alkitab ditulis 3000 tahun yang lalu dan bagian t .rakhir
ditulisk ..iI1 kira-kira 2000 tahun yang lalu. Meskipun Alkitab bukan bu k li yang
pertam" -tarna dituliskan, tetapi merupakan buku pertama yang dicetak setelah
pembuaan
mesin cetak pada tahun 1450. Sekarang, lebih dari 30 «)().OOO

CARA-CARA
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Alkitab dicetak tiap tahun. Beberapa bagian Alkitab telah diterjemahkan
dalam 1090 bahasa, dan seluruh Alkitab telah diterjemahkan
ke dalarn
bahasa.

ke
191

Alkitab telah mempengaruhi para penuliv, seniman. dan pemusik di seluruh
dunia. Para seniman telah melukiskan kejadian-kejadian yang dicernakan dalarn
Alkitab. Para pemusik menciptakan lagu-lagu dan sajak-sajak tentang tematema yang terdapat dalam Alkitab. Undang-undang
telah dibuat dan bentuk
masyarakat diubah agar sesuai dengan pola-pola luhur yang dikemukakannya.
Seorang rektor pada universitas yang terkenal mengatakan. "Saya benar-benar
percaya akan manfaatnya pendidikan universuas baik bagi pna atau wanua:
tetapi saya percaya bahwa pengetahuan Alkitab tanpa pendidikan di perguruan
tinggi lebih berguna daripada pendidikan di perguruan tmggi tanpa Alkitab."
Seorang yang bernama William Tyndale menyerahkan
nyawanya agar
supaya orang Inggris dapat membaca Alkitab dalam bahasa mereka <endin.
Ia mulai menterjemahkan
Alkitab ke dalam bahasa Inggm pada tahun 1525.
Dalam tahun 1536, sedangkan pekerjaannya belum selesai, Ia dijatuhi hukuman
mati karena menterjemahkan
Alkitab. Sementara la dibakar ludup-hidup, berdoa dengan suara nyaring, "Tuhan, bukalah mata Raja Inggm." Betapa besarnya pengorbanan
Tyndale untuk memberikan Alkitab kepada orang lain.
4 Dalam buku catatan saudara, tuliskan tiga fakta yang menunjukkan
kegunaan, dan pengaruh Alkitab.

ALLAH BERFIRMAN

MELALUI PERJANJIAN

mlar,

LAMA

Perjanjian Lama adalah Firman Allah
Tujuan

4. Mengenali alasan-alasan mengapa kita harus menerima
Lama sebagai Firman Allah.

Perjanjian

Mungkin saudara bertanya,
"Apakah
ada alasan yang kuat untuk
menerima Perjanjian Lama sebagai Firman Allah?" Satu cara sederhana untuk mengiakan pertanyaan itu ialah dengan menunjukkan bahwa Yesus Kristus.
Tuhan kita, telah mengutip dari 22 kitab di Perjanjian Lama. Di samping itu,
kitab Markus berisi 15 kutipan dari Perjanjian Lama, kitab Matius ada 19,
Lukas ada 25, Ibrani ada 85, dan Wahyu ada 245 kutipan. Masih banyak kutipan
lainnya juga.

KEMAH,
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K -nyataan-kenyataan
mi menunjukkan bahwa Yesus dan para pen i.lis Perjanjia
Baru mengindahkan
Perjanjian Lama dan mengakui wewen angnya,
Daian Alkitab kita sering membaca bahwa mereka menyebut Perjanji: n Lama
sebaga "Kitab Suci" dan kadang-kadang sebagai "Hukum Taurat" -- artinya
hukun -hukum yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Jadi, apab la kita
mener ukan istilah-istilah ini dalam Perjanjian Baru, biasa yang kii a dapat
menga t ikannya sebagai penunjuk kepada kitab yang kita sebut Pe rjanjian
Lama 'Ie karang kita memakai istilah "Kitab Suci" juga, tetapi biasar ya yang
kita m. ksudkan ialah seluruh Alkitab atau ayat-ayat atau bagian-bagia 1 tertentu
dalam \Ikitab. Pentinglah untuk mengingat pemakaian yang berbeda-r-eda
ini
semen ara mempelajari dan membaca Alkitab.
r

5 Dal m buku catatan saudara, uraikan dengan singkat apa yang di .atakan
ayat-as dt Kitab Suci yang dituliskan di bawah ini tentang Perjanjian La na atau
bagam ana kitab itu dipergunakan.
a Mat us 22:29, 43-45
b Luk rs 24:25-27
c Yoh mes 10:34,35
dill
matius 3:16
e II P '1[US 1:20,21.
Pt Janjian Lama menceritakan
banyak fakta sejarah tentang
Yahudi Tetapi kitab itu bukan sekedar sejarah saja. Perjanjian Lama
sejarah kudus yang menceritakan bagaimana Allah menyatakan diri-Nya
manusi l. Perjanjian Lama menunjukkan
bagaimana Allah bekerja
bangsa lang disebut Israel. Namun demikian, Allah bukannya Allah oral
saja, m -lainkan adalah Penguasa tertinggi bagi sekalian bangsa di mar,
Keben, -an berikut ini sangat penting:

bangsa
adalah
kepada
dengan
g Israel
-mana.

rema dasar Perjanjian Lama ialah Allah yang menyatakan
«odrat'IIya kepada umat manusia melalui perbuatan-perbuatan
yang dahsyat
.tan firman nubuat.
KII ib Perjanjian Lama, seperti yang diterima oleh bangsa Yahudi da larang
Kristen dianggap sebagai suatu karya ilahi-insani, yang bebas dari kes.ilahan.
Apa lajoll, di dalamnya terdapat kebenaran bagi seluruh umat manusia.
6 Bacalah I Tesalonika 2: 13. Perhatikanlah
bahwa Paulus mengucap syukur
kepada Allah bagi jemaat Tesalonika, karena mereka menerima berita yang
disampaikannya
sebagai firman Allah, bukan sebagai perkataan
m inusia,
Menurut ayat ini. sikap apakah yang seharusnya kita tunjukkan terhadap Perjanjian Lama?

CARA-CARA
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7 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang membcrrk an ala van
mengapa kita harus menerima
Perjanjian
Lama sebagai benta Allah.
(Perhatikan,
semua pernyataan
itu benar, tetapi tidak semuanya memberi
alasan.)
a) Perjanjian Lama menceritakan banyak fakta sejarah.
b) Di dalamnya terdapat karya tulisan bermacam-macam
orang
c) Yesus mengatakan bahwa perkataannya
Itu selama-lamanya
orang.
d) Seluruh isinya tidak dihasilkan oleh kemauan manusia.
Kita Dapat Mengandalkan
Tujuan

Perjanjian Lama

5. Memilih uraian yang memberitahukan
diteruskan kepada kita.

bagaimana Perjanjian

Lama

Sejak dahulu kala Allah telah menggerakkan manuvia untuk menuliskan
firman dan wahyu-wahyu-Nya.
Raja-raja Israel harus mempunyai salinan
hukum-hu kum-Nya (Ulangan 17: I 8, 19). Kebanyakan kitab dalam Perjanjian
Lama dituliskan dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang lazim dipergunakan
bangsa Israel sampai kira-kira lima ratus tahun sebelum Kristus. Pada zaman
itu bahasa Aram menjadi bahasa umum di Palestina dan negara-negara
di
sekelilingnya. Sebagian kecil Perjanjian Lama dituliskan dalam bahasa Aram
(Ezra 4:8-6:18; 7:12-20; Yeremia IO:I I dan Daniel 2:4-7:28).
Perjanjian
Lama dituliskan atas bahan yang disebut vellum. Untuk
menyiapkan bahan ini dipergunakan
kulit binatang. Selembar vellum untuk
penulisan ayat-ayat Kitab Suci biasanya lebarnya 25 cm dan panjangnya 9 m.
Lembaran ini digulung menjadi sebuah kitab gulungan. Apabila telah usang,
sekelompok sarjana yang disebut Masoretes menyalin ayat-ayat ini atas kitab
gulungan yang baru dengan teliti sekali. Biasanya kitab gulungan yang lama
dimusnahkan. Kita mempunyai naskah-naskah seperti ini dari sekitar tahun 900
sesudah Kristus.
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Namun demikian, dalam tahun 1947 ditemukan beberapa naskah Y~JIlglebih
awal, '\aitu sekitar 70 SM, di suatu tempat yang bernama Qumrah de) at Laut
Mati. Naskah-naskah
ini disebut "Kitab-kitab Gulungan Laut Mati" Kitabkitab itu menunjukkan bahwa Perjanjian Lama yang telah kita terima memang
secara teliti telah diteruskan kepada kita.
Banyak terjemahan
Perjanjian
Lama telah dibuat. Dalam abad-abad
terakhir sebelum Kristus, sarjana-sarjana
Yahudi telah membuat suatu terjemahan dalam bahasa Yunani. Tradisi mengatakan bahwa 72 orang penterjernah vang mengerjakannya,
karenanya terjemahan ini disebut Septuaginta,
yaitu sebuah kata Yunani yang berarti tujuh puluh. Karena terjemahan ir i, maka
lebih banyak orang dapat membaca Perjanjian Lama. Naskah Septuaginta ini
digunakan bersama-sama dengan Perjanjian Lama bahasa Ibrani, dalan zaman
pelayanan Yesus di bumi.
Pada bagian akhir abad ke-4 Tarikh Masehi, seorang sarjana bernama
Hieronrmus menterjemahkannya
ke dalam bahasa Latin. Kemudian dalam abad
ke-14 dan ke-IS muncullah beberapa terjemahan lain dalam bahasa Jerman,
Perancis, Italia, dan Inggris. Dalam tahun 1611, setelah zaman Willia 11 Tyndale, muncullah Alkitab "Versi King James" yang terkenal. Dalam zaman kita,
telah banyak dibuat terjemahan.
Sekarang Alkitab tersedia dalam bahasa
bangsa bangsa di seluruh dunia.
8 Kalimat yang mana menguraikan dengan tepat tentang bagaimana Perjanjian Lama diteruskan kepada kita?
a) Terjemahan pertama Perjanjian Lama dalam suatu bahasa lain daripada
bahasa Ibrani dibuat dalam abad ke-4 TM. Versi-versi Inggris yang St karang
ini adalah salinan dari terjemahan tersebut.
b) Pada zaman pelayanan Yesus di atas bumi ini Perjanjian Lama dituliskan
atas lembaran gulungan vellum. Salinan yang ada pada kita sekar ang ini
dibuat dari kitab Septuaginta, suatu versi dalam bahasa Yunani.
c) Sejak zaman dahulu firman dan wahyu-wahyu Allah dituliskan. Kar v I-karya
tulisan ini dengan teliti disimpan, disalin, dan diteruskan kepada ki t a oleh
sarjana-sarjana
yang saleh.
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Perjanjian Lama Adalah Suatu Pesan Pribadi kepada Kita
Tujuan

6. Menguraikan dua cara Perjanjian
pribadi dan Allah kepada kita.

Lama merupakan

suatu pesan

Abraham adalah orang beriman yang tersohor yang menjadi bapa bangsa
Israel. Tetapi ia bukan hanya bapa bangsa itu saja. Menurut Roma 4: 11.16 dan
24, orang percaya sekarang ini adalah keturunannya secara rohani. Fakta inilah yang menjadikan Perjanjian Lama sangat berarti bagi kita. Kitab itu bukan
hanya menyatakan cara-cara dan firman Allah, tetapi juga merupakan sejarah
nenek moyang rohaniah kita. Meskipun keadaan kita sekarang mi berbeda,
ajaran-ajaran rohaniah yang mereka pelajari juga berlaku dalam kehidupan kita.
Ibrani 4: 12 mengatakan bahwa firman Allah itu "hidup dan kuat dan lebih
tajam daripada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh ... sanggup membedakan pertimbangan dan
pikiran hati kita." Karena Perjanjian Lama adalah Firman Allah, maka ia
memberikan kepada kita bukan hanya pengertian akan kodrat-Nya saja, tetapi
juga mengenai perangai kita juga. Pada waktu kita mempelajari kejadiankejadian yang tercantum di dalamnya, kita dapat menemukan banyak hal tentang kehidupan kita sendiri. Sering kali kita mengalami keadaan-keadaan
yang
sama dengan yang dialami oleh pria dan wanita dalam Perjanjian
Lama.
Sekarang ini Allah dapat berbicara kepada kita sementara kita mempelajari
kehidupan mereka serta pesan-pesan Allah kepada mereka.
9 Dalam buku catatan saudara, tuliskan dua cara Alkitab
merupakan pesan pribadi bagi kita.

PENDEKATAN

KITA TERHADAP

PENELAAHAN

Perjanjian

PERJANJIAN

Lama

LAMA

Jenis-jenis Karangan dalam Perjanjian Lama
Tujuan

7. Mengenali ayat-ayat yang mencontohi ketiga bagian utama atau JenIS
karangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama.

Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dari ke-66 kitab di Alkitab. Selanjutnya, ke-39 kitab Perjanjian Lama itu dapat dibagi dalam tiga kelompok.
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Ke-I! kitab yang mula-mula, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Ester,
meng sahkan perkembangan
sejarah Israel sebagai suatu bangsa sarnpai kirakira ~,,)()tahun sebelum kedatangan Kristus ke bumi ini. Inilah yans: disebut
kitab-kitab
sejarah.
kelima kitab sejarah yang pertama berhubungan erat dengan kt hidupan
dan pelayanan Musa, yang memimpin orang Israel ke luar dari Mesir: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelompok kitab-kitab ini sering kali disebut Pentateukh, sebuah nama Yunani yang berarti "lima bejana."
L ma kitab, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah,
dan Kidung
Agung, disebut kitab-kitab puisi. Kitab-kitab im mengungkapkan
perasaan,
pikiran, dan emosi berbagai orang yang hidup sementara sejarah Israel Tetapi
merek.i tidak berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa tertentu pa da masa
itu.
Tujuh belas kitab yang sisa disebut kitab-kitab nubuat. Dari waktu ke waktu
Allah mengangkat nabi-nabi untuk mengumumkan firman-Nya. Mere-ra mempunya, berita bagi generasi mereka sendiri, tetapi sering kali mereka j .iga berbicara menenai kejadian-kejadian
masa depan. Hal-hal yang terdapat dalam
kitab-kitab sejarah merupakan kunci untuk mengerti pesan nabi-nabi in dengan
baik. xebaliknya, perkataan para nabi menolong pembaca untuk r iengerti
kejadian-kejadian
yang ada dalam kitab-kitab sejarah. Tabel I menu ijukkan
susunan kitab-kitab Perjanjian Lama dalam ketiga bagian ini.

10 Co.okkan ayat di sebelah kiri dengan bagian Perjanjian
kanan vang paling sesuai dengan isinya .
.... a

Lama di sebelah

Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan
suaraku
can permohonanku."
.... b . Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa Aku akan
ruencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; maka anakanakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat."
.... c . Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kotaI,ata Samaria ...
dijauhkan oleh Yosia. "
.... d . Bangsa itu telah ke luar dari sungai Yordan pada tanggal
vepuluh bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di
ti atas timur Yerikho."

1) ~.ejarah
2) Jl uisi
3) Nubuat

CARA-CARA DAN FIRMAN ALLAH
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DI PERJANJIAN LAMA

Sejarah

Puisi

Nubuat

Kejadian
Keluaran
Imamat
Bilangan
Ulangan
Yosua
Hakim-hakim
Rut
I Samuel
II Samuel
I Raja-raja
II Raja-raja
I Tawarikh
II Tawarikh
Ezra
Nehemia
Ester

Ayub
Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung

Yesaya
Yeremia
Ratapan
Yehezkiel
Daniel
Hosea
Yael
Amos
Obaja
Yunus
Mikha
Nahum
Habakuk
Zefanya
Hagai
Zakharia
Maleakhi

Penelaaban Perjanjian Lama Secara Kronologis

Tujuan 8. Mengenali ciri-ciri penelaahan Perjanjian Lama secara kronologis.
Menurut tujuan pelajaran pengantar Perjanjian Lama ini kita akan
mempelajari kitab-kitab sejarah, puisi, dan nubuat dalam kronologisnya. Yaitu
susunan penelaahan kita akan mengikuti masa waktu yang dikisahkan dalam
setiap kitab itu. Kita akan mulai dengan kitab yang menceritakan kejadiankejadian yang pertama atau paling awal, dan mengakhiri dengan kitab yang
menceritakan kejadian-kejadian yang paling akhir.
Kita telah melihat bahwa tema dasar Perjanjian Lama ialah wahyu Allah
tentang kodrat-Nya melalui kejadian-kejadian sejarah. Namn demikian,
kejadian-kejadian itu sendiri, meskipun dipimpin oleh Allah, tidak dapat
menyatakan kodrat-Nya kepada kita. Karenanya Allah mengangkat orang-orang
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yang 'iukan saja untuk menyaksikan kejadian-kejadian
itu, tetapi j II ~a untuk
mene: angkan apa yang diungkapkannya
mengenai Allah. Orang « rang ini
adala, para nabi. Menyaksikan dan menceritakan wahyu Allah ada, ah tugas
para rabt, Dalam kursus ini kita akan mempelajari kitab para nabi bersarnasama .lengan kejadian-kejadian
yang disaksikan dan dibicarakan oleh mereka.
Kita d kan mempelajari kitab-kitab puisi bersama-sama dengan masa vaktu di
mana kitab itu mungkin dituliskan. Berikut ini saudara akan melihat Tabel2
yang menunjukkan susunan kronologis yang akan kita ikuti dalam r renelaah
Perja: rian Lama.

1 ABEL 2: SUSUNAN KRONOLOGIS BAGI PENELAAHAN KI rA
UNIT 1; Pasal 2-4: Sejarah Permulaan Segala Sesuatu
SE~A.RAH
KeJddial)

(Pentateukh)

Keluaran

Ima nat
Bila 19an
Ular gan
Unit 2; Pasal 5-B: Mendiami Negeri Itu
SEJ4RAH

PUISI

YOSlIa

Ayub

Hak 11-Hakim
Rut
I Samuel
Kera aan Serikat
I da, "Samuel
I dar " Raja-raja
I dar II Tawarikh

Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung

CARA-CARA
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Unit 2 sambungan
NUBUAT

SEJARAH
Kerajaan yang Pecah
I Raja-raja 11 -1 2
II Raja-raja
II Tawarikh

Yunus
Hosea
Amos
Yael

Yesaya
Mrkha
Nahum
Zefanya

Yererrua

Ratapan
Habakuk
Obaja

Unit 3; Pasal 9-10: Penghancuran dan Pembangunan Kembali
Penawanan:
II Raja-raja 1 7: 14-1 8Yehezklel
Mazmur 137
Daniel
Ester
Pemulihan:
Ezra
Nehemia

Hagat
Zakharia
Maleakhi

11 Lingkarilah huruf
penelaahan Perjanjian

di depan setiap pernyataan
Lama secara kronologis.

a Semua kitab nubuat
sejarah dipelajari.
b Dalam penelaahan
diliput oleh sebuah
c Kitab Amos harus

dipelajari

yang BENAR

sebagai suatu kelompok

mengenai

sebelum kitab-kitab

kronologis, hal yang penting adalah kurun waktu yang
kitab.
dipelajari sebelum kitab Daniel.

Kata-kata dalam Mikha 4:2 akan memberikan suatu tema yang baik bagi
kita, pada waktu kita mulai mempelajari Perjanjian Lama:
Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya la
mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya
dan supaya kita berjalan menempuhnya.

KEMAH,
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, ernentara saudara mempelajari Perjanjian Lama, haraplah a; Ir Tuhan
berb: dra kepada saudara melalui kitab Itu. Kitab Itulah suatu pes a i pribadi
bagi audara.

soalsoal untuk menguji diri
, -telah meninjau pasal ini kernbah , kerjakanlah soal-soal beriku t. Kemudian, icokkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pad a bagian
belak Ing bUKU ini. Ulangilah setaip pertanyaan yang salah dijawab.
I SL
tertu.
a) mi
au
b) bal
c) ku

tu contoh tentang Allah berbicara kepada kita melalui fir n .m yang
, Ialah
izat yang dilakukan Yevus ketika membangkitkan
Lazarus dan antara
19 mati.
vaknya bentuk kehidupan yang menunjukkan
kuasa Allah.
b Mazmur dalam Alkitab.

2 Ap ibila kita mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan Allah, kita
bahw., Alkitab
a) din rpask an oleh Allah.
b) dit, liskan oleh orang-orang yang dinamis.
c) did kte kata derru kata.
3
a)
b)
c)

Ka ena semua perkataan dalam Alkitab telah diilhamkan
sen ua penulisnya mempunyai gaya yang sama.
ket rbadian manusia tidak terlibat di dalamnya.
da; it dipercaya dan seluruhnya benar.

IT ~ ksudkan

Allah, maka

4 Lin .rkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Kal 'na Perjanjian Lama menceritakan kisah bangsa Israel, maka cuab itu
ku- Ing menarik bagi orang percaya sekarang ini.
b Or OI ig-orang yang menulis kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian La na tidak
mel dapat ilham penuh seperti mereka yang menulis kitab-kitab I ubuat.
c Ye, IS dan para penulis Perjanjian Baru menerima dan mengandal-t an Perjan an Lama sebagai firman Allah.
d Dal .m Perjanjian Baru, kata "Kitab Suci" biasanya menunjuk ke o ida Perjail an Lama.
5 Po- jk utama karya-karya tulisan dalam Perjanjian Lama yang diseb rt kitabkitab I uisi ialah
a) kis., 'I rentetan kejadian dalam sejarah umat Allah.
b) ben a yang diberikan Allah tentang kejadian-kejadian
sekarang ini c an yang
aka I datang.
c) kis.: 1 emosi dan perasaan umat Allah.
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6 Seandainya ada tiga buku yang disebut Buku A, Buku B, dan Buku C.
Bacalah uraian yang diberikan di bawah dan pilihlah buku yang harus dipelajari lebih dahulu dalam suatu penelaahan yang kronologis.
a) Buku A, yang ditulis sebelum buku B dan buku C.
b) Buku B, yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum kejadiankejadian dalam buku A dan buku C.
c) Buku C yang menceritakan kejadian-kejadian
yang terjadi setelah kejadiankejadian dalam buku B.
7 Lingkarilah huruf di depan seteiap fakta yang menunjukkan
bahwa Perjanjian Lama dengan saksama diteruskan kepada kita
a) Golongan Masoretes adalah sarjana-sarjana yang teliti yang membuat salinan
Kitab Suci dengan cermat.
b) Septuaginta adalah versi Yunani yang dipergunakan ketika Yesus ada di bumi
ini.
c) Kitab-kitab gulungan Laut Mati dari tahun 70 TM sesuai dengan naskahnaskah Perjanjian Lama dari tahun 900 TM.
d) Bahasa Ibrani dipergunakan di Palestina sampai kira-kira 500 tahun sebelum
Kristus.
8 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang menunjukkan bahwa kitab
Perjanjian Lama adalah suatu pesan pribadi bagi kita.
a) Perjanjian Lama ditulis selama masa waktu 1400-1600 tahun.
b) Roma 4: 11,16 dan 24 mengatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham
secara rohaniah.
c) Perjanjian Lama berisi 37 buku yang dibagi dalam tiga bagian, sejarah, puisi,
dan nubuat.
d) Seluruh Alkitab, termasuk Perjanjian Lama, adalah Firman Allah.
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dalam uraian pasal

Perhatian:
Jawaban
pertanyaan
tidak diberikan
dalam urutan yang sebenarnya,
ehingga
saudara
tidak akan melihat
jawaban
pertanyaan
be-Ikutnya
sebelu-n saudara menjawab
pertanyaan
ItU.

1 Idi disebut
7

CI Yesus

"Firman"
mengatakan

dj Seluruh

isinya

tidak

atau
bahwa

"Firman

Allah."

perkataannya

dihasilkan

oleh

nenar ,

itu selama-lamanya
kemauan

manusia.

2

Ti.han berbicara
kepada kita melalui a) alam atau
ya ig tertulis yaitu Alkitab
dan c) Yesus Kristus.

8

el Sejak zaman dahulu firman dan wahyu-wahyu
Allah dituliskan
Karya tulisan ini dengan teliti disimpan,
disalin, dan diteruskan
kita oleh sarjana-sarjana
yang saleh.

3 al Meskipun

semua

nemperkenankan

kata

dalam

penulis-penulisnya

ciptaan,

Alkitab
diilhamkan
mempergunakan

b) F r mannya

Karyacepada

All ah,
Ia
gaya mereka

.endiri.
9

Lama adalah
pesan khusus bagi kita karena;
I) Itulal. kisah
rohaniah
kita, karena kita adalah keturunan
Abrahar 1 secara
rol ani; dan 2) itulah firman Allah dan memberikan
pengertian
tem, ng keada .n hati kita. (Jawaban
saudara
harus mirip dengan ini.)
Pe janjian

ne ek moyang

4

Ja«
bas
ba,
me
sel'

aban saudara dapat mencantumkan
fakta-fakta
yang diberikar
ian ini, seperti: Alkitab adalah buku yang pertama-tama
dicetak,
iannya telah diterjemahkan
dalam lebih dari 1090 bahasa, dan
npunyai
pengaruh
yang besar atas kehidupan
banyak orang.
igainya.

10

a
b
c
d

:)
,)
l
II

5

a

dalam
bagian\lkitab
C an lain

Puisi (Mazmur
116: 1).
Nubuat
(Yoel 2:28).
Sejarah
(II Raja-raja
23:19).
Sejarah
(Yosua 4:19).

mengatakan
bahwa orang Saduki
keliru karena
merek..
tidak
Kitab Suci. Yesus memakai
Kitab Suci ketika bercakap -cakap
.engan
orang Farisi.
b Kitab Suci berbicara
mengenai Kristus, karena Ia menerangkan
a yang
c.rkatakannya
mengenai
diri-Nya.
"I

esus

r iengerti

ar

CARA-CARA

DAN FIRMAN

31

ALLAH

c Apa yang dikatakan Kitab Suci selalu benar.
d Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah.
e Kitab Suci tidak dihasilkan oleh kemauan manusia,
dari Allah oleh dorongan Roh Allah.

melainkan

bcr aval

11 a Salah.
b Benar.
c Benar.
6 Kita harus memperlakukannya
bukan berita manusia.

dengan penuh hormat sebagai berita Allah,

