
Sejarah Umat
Manusia

lada halaman-halaman pertama kitab Kejadian, Allah telah mernberikan
kisah -nengenai permulaan dunia ini, alam semesta, dan segala isinya. I 'enstiwa-
perist wa yang diuraikannya tidak saja sangat menarik perhatian orang di mana-
mana tetapi juga sangat penting. Kejadian-kejadian itu mempunyai pengaruh
yang uas bagi seluruh umat manusia.

I asal ini menguraikan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ~itab Ke-
jadiar pasal I-II. Dalam pasal-pasal ini kita berkenalan dengan bebera oa tokoh
Alkit: b yang paling penting: Adam, Hawa, Iblis, Nuh, Sem, dan A braham.
Kita J 'Iga membaca tentang beberapa peristiwa yang paling penting udam se-
jarah manusia: penciptaan manusia dan kejatuhannya ke dala n dosa,
pemu nahan umat manusia yang berdosa dengan Air Bah, dan pemilih an suatu
keluai ga yang saleh, yang akan dipakai Tuhan untuk melaksanakar tujuan-
Nya brgi umat manusia.

ketika saudara mempelajari pasal ini, saudara akan belajar tentan g tokoh-
tokoh dan kejadian-kejadian ini. Saudara akan menemukan jawaban untuk
banya-, pertanyaan tentang asal usul dunia dan umat A Ilah, di mana kit a ter-
rnasu] juga.

ikhtisar pasal

Asal " [ula Segala Sesuatu di Kitab Kejadian
A lah Kitab Kejadian
P, ristiwa Kejadian
Manusia - Karya Besar Allah

Trageci Manusia yang Besar
Kx jatuhan dan Bayangannya
K, turunan dan Pemusnahan
Pvrmulaan Baru
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menguraikan kejadian-kejadian dalam Penciptaan, Kejatuhan, dan Air Ilah
serta menerangkan maknanya.

• Mengenali nenek moyang Abraham dan mengatakan mengapa Abraham
sangat penting.

• Menghargai kitab Kejadian sebagai firman Allah kepada kita mengenal asal
usul dan permulaan dunia serta umat manusia.

kegiatan belajar

I. Bacalah Kejadian I: II dalam Alkitab saudara.

2. Pelajarilah setiap bagian dalam uraian pasal, menjawab pertanyaan-
pertanyaan dan mencocokkan jawaban saudara. Jangan lupa untuk
memperhatikan secara khusus peta dan tabel yang diberikan. Kerjakan soal-
soal untuk menguji diri dan cocok kan jawaban saudara.

33
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uraian pasal

ASAI, MULA SEGALA SESUATU DI KITAB KEJADIAN

Tuj Ud ni. Mengenali berbagai permulaan yang diuraikan dalam kitab Kejadtan.

Kata Kejadian adalah terjemahan kata Genisis, sebuah kata Yur ani yang
berani permulaan atau asal mula, Nama ini sesuai sekali dengan kitat pertama
di Als itab, karena kitab Kejadian menceritakan permulaan segala sesuatu,
kecua' i Allah sendiri, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir, Kitab ini
meng iraikan asal mula segala hal yang ada dan dengan demikian me nuaskan
rasa rrgin tahu manusia tentang masa lalu dan bagaimana dunia in I terjadi.
Seba, ti orang Kristen kita menerimanya sebagai satu-satunya kisah yang sah
tentang penciptaan alam semesta oleh Allah dan maksud-Nya bagi cip! aan-Nya
itu. Wahyu Allah selanjutnya kepada umat manusia dibangun at as dasar
kejad Jn-kejadian dan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam l rtab ini.
Misah ya, ada lebih dari 60 kutipan Kitab Kejadian dalam 17 buku yang berbeda-
beda .ialam Perjanjian Baru.

1 Co. okkan bagian Kitab Suci di sebelah kiri dengan kisah perrnul: an yang
diuran annya di sebelah kanan.

a Kejadian I: 1-25

b Kejadian 1:26-31

c Kejadian 3: 1-7

d Kejadian 3:8-24

e Kejadian 4: 1-15

f Kejadian 4: 16 - 9:29

K Kejadian 10-11

I) Keluarga
2) Bangsa-bangsa di dur ia
3) Dunia
4) Peradaban
5) Umat manusia
6) Dosa
7) Penebusan

Allah Kitab Kejadian

Tujuar 2. Mengenali kebenaran-kebenaran mengenai wahyu Allah ya' r ditun-
jukkan dalam Kitab Kejadian.

K,I jadian I: I menyatakan, "Pada mulanya Allah." Lalu siapakal Allah?
Dalam Kejadian Ia menyatakan diri sebagai Pencipta ilahi, yang selalu telah
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ada dari kekal sampai kekal. la tidak mempunyai permulaan atau akhir
kehidupan. Dan meskipun la menciptakan segala hal, la terpisah dari semuanya
itu. Pohon-pohon adalah hasil karya Allah, tetapi Allah bukan pohon. Allah
menciptakan matahari, tetapi matahari bukan Allah.

2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR
a Kitab Kejadian menceritakan kepada kita tentang permulaan Allah.
b Ciptaan ini terpisah dari Allah.
c Dalam kitab Kejadian Allah ditunjuk sebagai pencipta.

Kejadian yang Terjadi dalam Kitab Kejadian

Tujuan 3. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menunjukkan pentingnya
kisah penciptaan dalam kitab Kejadian.

Tiga kali dalam Kejadian 1 terdapat kata menciptakan (I: I ,27). Kata ini
diterjemahkan dari sebuah kata Ibrani yang berarti "membuat sesuatu dari yang
tidak ada." Kenyataan bahwa Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada
menunjukkan bahwa la memiliki semua kuasa. Apabila kita mengerti pikiran
ini kita telah mengambil langkah pertama yang penting menuju pengertian akan
hubungan kita dengan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa hanya oleh iman kita
dapat mengetahui Allah menciptakan dunia. Ibrani 11:3 mengatakannya begini,
"Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman
Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita
lihat. "

Kepercayaan akan firman Allah ini adalah dasar hubungan seseorang
dengan Allah dan pengalaman Kristennya. Tanpa iman yang demikian tidak
mungkin orang berkenan kepada Allah (Ibrani 11:6). Sebagai orang Kristen,
kita harus mengandalkan Firman Allah bukan pengetahuan kita yang fana dan
tidak lengkap sebagai manusia.

Jauh lebih penting untuk mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu
daripada mempunyai pendapat tentang di mana dan kapan tepatnya kejadian-
kejadian penciptaan itu terjadi. Penulis kitab Kejadian, misalnya, tidak
memberikan jadwal waktu untuk kejadian-kejadian itu. la tidak memberikan
tanggal. Juga tidak memberikan seluk beluk geografis yang tepat tentang Taman
Eden, yaitu tempat kediaman manusia yang mula-mula. Hal-hal seperti ini tidak
diuraikannya. Namun demikian, kebenaran pokok yang penting sudah jelas:
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Allah menciptakan dunia dari yang tidak ada, dan karya ciptaan-Nya bercirikan
tujuan, rencana, dan susunan.

kebenaran ini adalah dasar dan latar belakang bagi semua wahyu dan
pengtsahan Allah selanjutnya yang secara berangsur-angsur diungkapkan dalam
Alkitab.

3 Pen tingnya kisah kitab Kejadian mengenai penciptaan ialah kareru menya-
takan
a) tanggal ketika Allah menciptakan dunia ini.
b) bah wa Allah menciptakan dunia dengan Firman-Nya.
c) seh, k beluk geografis yang tepat mengenai Taman Eden.

Manu~ia - Karya Besar Allah

Tujuan 4. Menguraikan maksud AI/ah yang semula bagi umat man isia.
Setelah, mengisahkan asal mula langit dan bumi, pasal-pasal pembukaan

Kejadian dengan cepat beralih kepada uraian tentang manusia. Jelaslah. manusia
merupakan makhluk yang paling penting dari seluruh ciptaan Allah. Ia c.ijadikan
menur ut gambar dan rupa Allah, dan menjadi pusat perhatiar dalam
pengungkapan maksud Allah.

Manusia diberi tanggung jawab dan kuasa atas ciptaan. Allah ber maksud
agar manusia memerintah atasnya (Kejadian I :26,28). Ia menempatkan manusia
dalam sebuah taman yang indah di Eden. Manusia berbeda dari binatang Perbe-
daan ItU dijelaskan oleh kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Kejadian
2: 18-21. Manusia dd ak dapat menemukan sahabat yang memuaskar sampai
Allah menciptakan Hawa dari tubuh Adam sendiri. Maka terjadilal kesem-
purna.m! Ada kerajaan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang selara! dengan
umat manusia yang mengelolanya. Hati Allah sangat senang!

4 Ba, alah Kejadian 2:10-14. Pada peta berikut ini, carilah sungai-sungai yang
disebutkan. Perhatikan daerah yang berbintik-bintik. Ini disebut tanah bulan
sabit .Iang subur karena bentuknya dan keserasiannya untuk bercocol tanam.
Banya-, orang yang mempelajari sejarah, termasuk orang bukan Kris en, per-
caya bahwa kehidupan dimulai di daerah itu. Lingkarilah huruf di depun setiap
pernyataan yang BENAR.
a Ara -at terletak di sebelah utara tanah bulan sabit yang subur.
b Hanya salah satu sungai yang disebut dalam Kejadian 2: 10-14 bera la dekat

tanah bulan sabit yang subur itu.
c Ada orang bukan Kristen yang percaya bahwa kehidupan dimulai ci daerah

yang disebut tanah bulan sabit yang subur.



SEJARAH UMAT MANUSIA 37

Allah menghendaki umat manusia memerintah atas ciptaan, tetapi la juga
menghendaki agar mereka bersekutu dengan Dia. Ada susunan yang sempur-
na dalam ciptaan, tetapi di dalam manusia ada suatu kuasa yang sangat kuat,
yaitu kemauannya. Pada mulanya manusia memilih untuk bersekutu dengan
Penciptanya. Seperti yang ditunjukkan oleh Kejadian 3:8, Allah bersekutu
dengan kedua teman manusia-Nya itu. Betapa indahnya masa itu! Tetapi agar
manusia mempunyai persekutuan yang benar dan kekal dengan Allah, manusia
harus memilihnya dengan sukarela.

Allah telah memberi manusia kebebasan untuk memilih. Ia tidak men-
jadikan manusia itu boneka, yang tidak mempunyai kemauan atau keinginan-
nya sendiri. Allah ingin agar manusia mengasihi-Nya, karena mereka memilih
(memutuskan) untuk berbuat demikian. Sedangkan ciptaan lainnya - binatang,
matahari, pohon-pohon - tidak mempunyai kebebasan memilih. Semuanya
itu harus bergerak sesuai dengan rencananya. Akan tetapi Allah ingin manusia
dengan bebas memilih untuk melakukan kehendak-Nya dan merasa senang
melakukannya.

5 Dalam buku catatan saudara, terangkan dua tujuan utama Allah bagi umat
manusia. Tuliskan satu kalimat singkat untuk setiap keterangan.
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TRA(;EDI MANUSIA YANG BESAR

KejaI uhan dan Bayangannya

Tujuan 5. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menerangkan arti dan
akibat-akibat Kejatuhan.

Dalam ajaran Kristen, ketidaktaatan Adam dan Hawa, yang diuraikan
dalan: Kejadian 3:1-7, disebut Kejatuhan. Kita telah mengetahui ap" maksud
poko ....Allah bagi umat manusia. Dari kedudukan yang tinggi inilah lha jatuh.

~,ementara kejadian-kejadian dalam Kejadian 3 berlangsung Adam dan
Hawa berada di dalam Taman Eden. Mereka mempunyai kebebas ln untuk
memilih. Tetapi di taman itu terdapat juga suatu tokoh lain, yaitu bhs. Dia
pun [dah diciptakan untuk maksud yang mulia. Akan tetapi, ia telah rn ernberon-
tak te-hadap Allah dan kehilangan kedudukannya (Lukas 10: 18), da n sekarang
ia bel usaha untuk menggagalkan rencana Allah, dan menarik manusia ke dalam
pemberontakannya sendiri. Ia menggoda Adam dan Haw 1 untuk
mempergunakan kehendak mereka untuk melawan kehendak Allah. P rkok per-
soala.mya ialah perintah Allah mengenai sebatang pohon di teng; h-tengah
Taman itu.

6 Bacalah Kejadian 2:8-17. Dalam buku catatan saudara, jawablah pe rtanyaan-
perta nyaan berikut ini.
a Bagaimana pohon itu digambarkan?
b Apakah perintah Allah mengenainya?

.iangan merasa aneh bahwa ujian satu-satunya melibatkan sebatang pohon
dan buah yang sungguh. Sering kali Allah menguji ketaatan kit 1 dengan
mempergunakan hal-hal sehari-hari yang sederhana saja. Iblis mendatangi Hawa
daian' bentuk seekor ular, seekor makhluk yang pada waktu itu tentur ya sangat
indah. Baik Adam maupun Hawa gagal dalam ujian itu. Kegagalan dan
ketidaktaatan ini membawa perubahan yang paling menentukan dalam
hubungan manusia dengan Allah. Kejadian itu yang paling tragis dah 11 sejarah
umat manusia dan disebut berulang-ulang dalam Alkitab (lihatlah Roma 5: 12,
18-19 sebagai contoh).
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7 Bacalah Kejadian 3: 1-24. Susunlah kejadian-kejadian di bawah ini dalam
susunan yang betul dengan memberi nomor I sampai 6. Tulislah nomor I di
depan kejadian yang terjadi pertama-tama, 2 di depan kejadian berikutnya,
dan seterusnya.

a Hawa mendengarkan Iblis dan melanggar perintah Allah.

b Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa mengenai pohon itu.

c Adam dan Hawa diusir ke luar dari Taman Eden.

d Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi tubuh mereka.

e Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi tubuh mereka.

f Allah menyediakan pakaian bagi Adam dan Hawa.

Marilah kita menilik lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi ketika
Adam dan Hawa berbuat dosa. Rupanya tindakan mereka menjadi contoh dari
pola yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Pola ini ialah bahwa manusia
berusaha dengan cara yang salah untuk memuaskan tiga keinginan normal yang
diberikan Allah kepadanya. Keinginan ini adalah I) memiliki sesuatu;
2) menikmati sesuatu; 3) mencapai sesuatu. Dalam I Yohanes 2:16, terjemahan
Kabar Baik, pemuasan ketiga keinginan ini di luar kehendak Allah disebut
sebagai 1) "segala sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa";
2) "segala sesuatu yang dilihat dan mau dimiliki"; dan 3) "segala sesuatu di
dunia ini yang dibanggakan".

8 Tuliskan ungkapan yang terdapat dalam Kejadian 3:6 yang sesuai dengan
tiap keinginan ini di bawah uraiannya.

a Memiliki sesuatu: "segala sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia yang
berdosa."

b Menikmati sesuatu: "segala sesuatu yang dilihat dan mau dimiliki."

c Mencapai sesuatu: "segala sesuatu di dunia ini yang dibanggakan."

Demikianlah nenek moyang kita yang pertama-tama bergabung dengan
Iblis dalam pemberontakan terhadap perintah-perintah Allah. Dengan segera
terjadilah sesuatu. Mereka menjadi sadar akan diri sendiri, bukan akan Allah.
Mereka menyadari bahwa mereka terhilang. Mereka harus bersembunyi dari
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kehadiran Allah yang kudus dan mempergunakan daun-daunan untu] menutupi
kere rnjangan mereka (Kejadian 3:7). Namun demikian Tuhan Allah r iembunuh
seek Ir binatang dan dari kulit binatang itu Ia membuat pakaian baj..I mereka.

)eperti yang dikatakan Tuhan, hidup rohaniah mereka mati ( an tubuh
jasn miah mereka berada di bawah ancaman kematian. Hubungan mereka
dengan Allah terputus - mereka menjadi yatim. Adam dan Hawa rn smilih un-
tuk r engundurkan diri dari persekutuan dengan Allah dan memasu] I pengua-
saar Iblis. Dari ketinggian maksud Allah mereka jatuh ke k edalaman
perh rnbaan.

9 B" .alah Mazmur 3:4-9 dan Ibrani 2:8. Lingkarilah huruf di der an setiap
perny ataan yang BENAR di bawah ini.
H M .ksud Allah ialah agar umat manusia memerintah atas segala sesuatu.
b Se, arang ini manusia berkuasa atas semua hal.
cSe', nua manusia sedang menggenapi maksud Allah sekarang ini.

-vllah menghakimi semua yang terlibat dalam Kejatuhan. Ular ter kutuk
di ant ira segala binatang (Kejadian 3: 14). Kebencian diadakan antara ular dan
manu la. Wanita dan pria akan mengalami penderitaan, kerja keras d.in kema-
tian J' -rnaniah. Kisah ini berakhir dengan manusia dihalaukan dari Tar lan yang
indar igar mereka tidak akan makan dari pohon kehidupan dan selama lamanya
hidup dalam keadaannya yang berdosa (Kejadian 3:22-24).

J-. 'tika Allah memberi manusia kebebasan untuk memilih, Ia me rgetahui
adany I bahaya bahwa setiap orang akan berpaling dari yang baik kep, da yang
jahat \kan tetapi, meskipun Ia mengetahui kemungkinan itu, Ia masin memilih
jalan r rsebut. Ada sementara orang yang bertanya-tanya apakah maks Id Allah
telah g rgal , karena mereka melihat dunia yang penuh dengan akibat-akli 'at dosa.
Tetapi rencana-rencana Allah tak mungkin gagal (Yesaya 46:10). Ia tidak akan
mencu rakan dunia jika keuntungan keselamatan-Nya tidak jauh me ampaui
kerug n yang disebabkan oleh ketidaktaatan manusia. Allah rneliha bahwa
ada or ng-orang yang dengan sengaja memutuskan untuk menolak ke cpasan-
Nya. J-. .benaran ini meyakinkan kita tentang indahnya masa depan bagi mereka
yang II enerirna keselamatan-Nya.

A, ah menjanjikan kemenangan akhir melalui keturunan wanita (Kejadian
3: 15) I iilah sebuah nubuat tentang Kristus, yang akan datang untuk n .enebus
umat I' anusia. Indah bukan, bahwa orang Kristen yang menang pad a suatu
hari ak -n makan buah pohon kehidupan itu. Wahyu 2:7 rnemberitahukar bahwa
hak un uk "makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah"
akan di ieri kepada orang yang menang. Betapa indahnya janji ini bagi l1ereka
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yang memilih untuk hidup bagi Tuhan dan menolak mengikuu pet un iuk lhh-,
atau ikut ambil bagian dalam pemberontakannya!

"0, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah' Sung-
guh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan
jalan mereka semua" (Roma II :33). Maksud tujuan Allah ndak aL1I1
dikalahkan. Pada suatu hari orang-orang yang tak terhitung banyaknya dali
setiap bangsa, suku, dan bahasa akan menyanyikan lagu keselamatan (Wah) li

7:9-12). Maksud kekal Allah yang benar pasti akan terjadi!

10 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang menguraikan suatu akibat
ketidaktaatan Adam dan Hawa.
a) Adam dan Hawa tetap mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah.
b) Umat manusia akan menjalani kematian jasmaniah.
c) Adam dan Hawa dihalaukan dari Taman Eden.
d) Maksud Allah bagi manusia telah gagal.
e) Adam dan Hawa tidak diperkenankan makan buah pohon kehidupan.

Keturunan dan Pemusnahan

Kain, Habel, dan Set

Tujuan 6. Menyebutkan pelajaran-pelajaran rohaniah yang tampak dalam
kehidupan Kain, Habel, dan Set.

Adam dan Hawa mempunyai tiga orang anak laki-laki yang disebut dalam
Alkitab dengan nama Kain, Habel, dan Set. Kisah Kain dan Habel dalam Ke-
jadian 4 dengan khusus melukiskan keadaan umat manusia setelah dosa Adam
dan Hawa. Baik Kain maupun Habel beribadah kepada Tuhan dengan mem-
bawa korban. Korban binatang Habel diterima Allah, sedangkan korban sayur-
sayuran Kain ditolak.

Korban Kain dan Habel pada permulaan sejarah Alkitab menguman-
dangkan pengalaman orang tua mereka, Adam dan Hawa. Sebagaimana Adam
dan Hawa mencoba untuk menutupi ketelanjangan mereka (menutupi dosa
mereka) dengan daun-daun pohon ara yang dikumpulkan dengan maha tangan
mereka sendiri, demikian juga Kain membawa persembahan kepada Tuhan dan
usahanya sendiri - hasil ladang. Dan sebagaimana Tuhan membunuh seekor
binatang dan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, demikianlah Habel mem-
bawa korban binatang. Allah memberi pakaian bagi Adam dan Hawa, dan
demikianlah Allah menerima korban Habel. Dalam kejadian-kejadian yang aw al
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ini, d. ngan jelas Allah menyatakan suatu prinsip penting: Untuk menu 'upi dosa
harus ada kemal/an, yattu kemal/an orang berdosa atau kematian J engganti
Orurt]: berdosa .

.....jak Adam dan Kain, maka Allah menunjuk ke depan kepada sa.i b Yesus
Krist l " karena Allah menjelaskan bahwa Juruselamat yang telah d Janjikan
itu ha us mati untuk menjalani hukuman dosa manusia. Setiap korban binatang
daian' Perjanjian Lama menunjuk ke depan kepada Kristus sebagai ana ~ domba
Allah vang benar (Yohanes I :29). Korban-korban itu menggarnbark: JI kema-
tian ~ mg akan dialami Yesus untuk menghapus dosa.

1\ rin dan Habel mewakili sikap-sikap yang mungkin dari dua f olongan
manu la. Golongan yang satu menganggap bahwa mereka tidak memerlukan
seorar g Juruselamat. Mereka sudah merasa puas dengan kebaikan me eka sen-
diri. ( olengan yang lain mengetahui bahwa mereka akan terhilang jik: mereka
tidak i ienerirna korban yang telah disediakan Allah bagi dosa-dosa me 'eka dan
perca' J kepada-Nya bagi keselamatan mereka.

I I A lah menerima korban Habel, tetapi menolak korban Kain. Dal. rn buku
catatai saudara, uraikan dengan kata-kata saudara sendiri prinsip rohan lah yang
diajar ~an peristiwa ini bagi kita.

I\. un menunjukkan sikap tidak taat yang disengajanya karena All Cihtelah
memp' ringatkan dia bahwa dosa akan berusaha menguasai dirinya n ejadian
4:7). : t membunuh saudaranya Habel (Kejadian 4:7) dan dihalau da-i tanah
itu dal dari hadapan Tuhan (Kejadian 4: 14).

K' jadian 4: 17-24 menguraikan sejarah Kain dan keturunannya, Mereka
mulai iiendirikan kota-kota, membuat perkakas dan beternak. Inilah pe 'mulaan
perada '1an manusia. Semua kejadian dan kegiatan yang digambarkan dalam
ayat-al dt ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Peradaban yang di ierkern-
bangk-u itu memberikan rasa keamanan yang semu. Hal ini ditunjuk] an oleh
kesam longan Lamekh (Kejadian 4:23,24), salah seorang keturunan 'ain.

St: nentara Kain dan keturunannya membangun peradaban mereka, Adam
dan H lwa memperoleh seorang putra lagi. Ketika ia dilahirkan, Hawa
mengatakan, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai
ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya" (Kejadian 4:25). Habel seorang
yang tel kut akan Tuhan. Seandainya dia tetap hidup, salah seorang ket irunan-
nya mungkin akan menjadi Juruselamat yang telah dijanjikan Allah Tetapi
dia telah dibunuh. Kita dapat melihat bahwa pembunuhan itu adala I usaha
Iblis u iruk menghancurkan kemungkinan ini. Sekarang Adam dar Hawa
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dikaruniai seorang putra lain oleh Allah, yaitu Set. Melalui Set Allah akan meng-
genapi janji-Nya. Sangat menarik untuk meilhat bahwa selama kehidupan anak
Set, Enas, orang mulai beribadah dan memanggil nama Tuhan (Kejadian 4:26).

Agar supaya rencana penebusan Allah dapat terlaksana, harus ada gan-,
keturunan manusia yang akan menurunkan Juruselamat. Allah harus rnenjadi
manusia supaya la dapat mempersembahkan nyawa-Nya sebagai tebusan un-
tuk memulihkan hubungan manusia yang telah putus dengan diri-Nya. Set
menunjukkan bahwa ia layak menjadi kepala garis nenek moyang Juruselamat
yang akan datang. Kita dapat menelusuri garis ItU dan dia sampar kepada
Kristus.

12 Pentingnya Set dalam rencana Allah untuk memulihkan hubungan manuvia
yang terputus dengan Dia ialah bahwa Set
a) tidak mengalami kematian.
b) akan menjadi nenek moyang manUSIaWI bagi Krrstuv.
c) dapat menjalani hukuman bagi dosa manusia.

13 Bandingkan Kejadian 5 dengan Lukas 3:36-38. Sebelas dan nenek moyang
manusiawi Yesus disebut dalam kedua bagian ini, mulai dari Adam sampai Sern.
Dalam buku catatan saudara tuliskan nama-nama nenek moyang 1l1l menurut
urutannya. Mulailah dengan Adam sebagai yang nomor I dan berakhir dengan
Sem sebagai nomor II.

Air Bah

Tujuan 7. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menyatakan kebenaran-
kebenaran mengenal AIr Bah.

Dalam daftar saudara tentang nenek moyang manusiawi Yevus terdapat
nama Henokh , Perhatikanlah bagaimana kehidupannya diuraikan dalam Ke-
jadian 5:21-24. Bandingkan uraian ini dengan uraian yang ada dalam Ibrani
II :5,6. Henokh tidak mengalami kematian! la hidup bersekutu dengan Allah
dan kehidupannya berakhir secara khusus. Allah mengangkatnya ke surga!

Cucu Henokh bernama Larnekh, dan putra Lamekh adalah Nuh. Selama
masa hidup Nuh kefasikan mulai meningkat. Tindakan keker avan , kejahatan,
dan korupsi merajalela. Allah memutuskan untuk membinasakan semua orang
fasik. Tetapi Allah berkenan kepada Nuh. Selama 120 tahun Allah memper-
ingatkan setiap orang melalui Nuh bahwa la akan membinasakan dunia dengan
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air tJd I. Namun demikian, hanya Nuh saja yang berkenan kepada "Ilah dan
tetap nenggalang perhubungan yang baik dengan-Nya.

<\ lah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal be s ar (yang
Juga c sebut bahtera). Nuh taat, dan membangunnya sesuai dengan uk uran-
uk ur a yang diberikan Allah. Para ilmuwan dewasa ini menyetujui bahva kapal
sepert yang dibangun Nuh ItU memang dapat mengapung di lautan da r l uk up
lua-, li tuk semua makhluk hidup yang harus diselamatkan. Ketika membangun
baht e . Itu Nuh sungguh beriman kepada firman Allah yang tak dapat d rnenger-
unya engan akal manusia. Seperti yang disebutkan dalam Ibrarn 11:7, ia
mend. igar "petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan"

'\ .h, rvtrinya, kenga anaknya serta istri mereka dan sepasang da -I seti ap
jenl\ r nat ang dan unggas masuk dalam bahtera seperti yang diper i itahkan
Allah xernudian Allah mengirimkan air bah. Dunia dihukum oleh AI ah , dan
umat ianuvia yang berdosa dibinasakan. Lebih kurang setahun vuh dan
keluar, anya dan semua makhluk yang telah diselamatkan itu harus I ierdiam
di dala I bahtera. Kemudian air ItU surut dan manusia menghadapi suau kesem-
patan aru.

14 Ba alah krvah Air Bah dalam Kejadian 6-8. Kemudian lingkaril a : huruf
di dep, n setiap pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a Denvan Iman saja Nuh percaya akan peringatan Allah.
b Alla I membiarkan generasi Nuh tetap hidup dalam dosa.
c Alf .ah Itu datang sebagai suatu kejutan bagi orang fasik.
d Nuh menunjukkan imannya kepada Allah dengan membangun -ebuah

bah' ra.

Permulaan Baru

Tujuan H. Mengenali fakta-fakta yang berhubungan dengan per etapan
keturunan Nuh.

NI, I memulai peradaban yang baru dengan membangun sebuah r iezbah
dan me upersernbahkan banyak korban. Kemudian Allah mengadakan suatu
perjanj Jn dengan Nuh mengenai masa depan hubungan-Nya dengan umat
rnanuvi. . Tindakan Allah menunjukkan kepada kita apa maksud utama-Nya
dengan menghukum dunia ini. Maksud-Nya ialah agar dapat memi Iihkan
hubung n manusia dengan diri-Nya.

IS Ba, dah Kejadian 9 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini daIan I buku
catatan .audara.
a Apa ~ah Janji Allah (ayat 8-11)?
bApa. ih tanda janji Allah (ayat Il-17)?
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Setelah Nuh dan keluarganya menetap di negen uu terjadilah suatu keja-
dian yang diceritakan dalam Kejadian 9:20-27. Kejadian ini menunjukkan bahwa
seorang benar seperti Nuh pun masih dapat tergoda dan jatuh ke dalam dova.
Ini juga menunjukkan sifat ketiga anak Nuh: Sern, Ham, dan Yafet , Ham
memperlakukan ayahnya dengan tidak hormat, sedangkan Sem dan Yaf'et ber-
tindak dengan penuh rasa hormat. Kutuk yang dinubuatkan oleh Nuh mernm-
pa Kanaan, anak Ham (ayat 25-27). Berabad-abad kemudian suku-suku Ka-
naan yang bersatu itu menerima penghukuman yang dahsyat ketika bangsa Ivrael
menduduki tanah mereka.

Kejadian 10: 1-32 menerangkan di mana keturunan anak -anak Nuh
menetap. Sekarang ini, para ilmuwan yang menyelidiki sejarah umat man mia
menemukan makin banyak bukti bahwa keterangan ini benar. Indah satu-
satunya keterangan yang memadai mengenai bagaimana umat man mia tersebar
dan menetap di seluruh dunia.

Tabel berikut ini mencatat ketiga anak Nuh, anak-anak mereka vcr t a
beberapa bangsa yang berasal dari keturunan mereka itu.

KETURUNAN NUH DAN BANGSA-BANGSA MEREKA

NUH

- Gomer (Bangsa Keltl
- Magog (Bangsa Skrt)

---- - Madai (Bangsa Media)
- Yawan (Bangsa Yunani)
- Tubal
- Mesekh
- Tiras (Bangsa Threste)

~ YAFET
(Bangsa Aria)

f-----';..~ HAM
(Bangsa Turan) l

Kusy (Etiopia)
Misraim (Mesir)
Put (Libia)
Kanaan (Palestina)

~

Elam (Bangsa Elam)

'---_-.+' SEM Asyur (Bangsa Asyur)
-' ---- Arpakhsad (Bangsa Kasdim)

(Bangsa Sernit)
Lud (Bangsa Lidia)
Aram (Bangsa Siria)
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Anak-anak Yafet menetap di daerah Laut Hitam dan Ka , lia sampai
kebarat ke Spanyol (Kejadian 10:2-5). Kemungkinan bangsa Yuna-i dan Jer-
mar adalah keturunannya.

Tiga orang dari anak-anak Ham pergi ke Afrika (ayat 6-14). Kemudian
hari mereka berpencar ke bagian utara ke Sinear dan Asyur. Mereka nendirikan
kot.i-kota seperti Niniwe, Babel, dan Akad. Kanaan, anak Ham yang keempat
mel etap sepanjang pesisir Laut Tengah, dari Sidon sampai Gerar dekat Gaza.
Or" 19 Kanaan mempergunakan bahasa yang sama seperti ketu unan Sem
me' xipun mereka itu keturunan Ham.

Keturunan Sem mendiami daerah di sebelah utara Teluk Persia (ava: 21-31).
Mer eka juga dikenal sebagai bangsa Semit. Elam, Asyur , dan AI am adalah
nan a-nama tempat yang berkaitan dengan bangsa Semit.

Peta di bawah ini menunjukkan daerah yang umum ditempa' i keturunan
Yatvt , Ham, dan Sem.

PERKAMPUNGAN
KETURUNAN NUH

LfUll' '''dill
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16 Apakah alasan yang utama Allah untuk menghukum dunia dengan Air Bah?

17 Tinjaulah kembali tabel, peta, dan uraian mengenai tempat kediaman
keturunan Nuh. Kemudian cocok kan setiap anak dengan tempat dan bangsa
itu di depan setiap tempat (a-I) dan bangsa (j-r) yang berhubungan dengannya.

a Akad .... j Bangsa Asyur

b Afrika k Bangsa Kelt

c Aram Bangsa Kasdim

d Asyur m Bangsa Elam

e Laut Hitam n Etiopia

f Laut Kaspia 0 Libia

g Niniwe p Bangsa Media

h Sinear q Palestina

Spanyol r Bangsa Skit

Abraham dan Keturunannya

1) Sem
3) anak-anak Ham
3) Yafet

Tujuan 9. Memilih alasan mengapa Abraham sangat penting dalam penelaahan
Perjanjian Lama.

Sekarang, Roh Kudus membatasi perhatian kita kepada bangsa Semit (Ke-
jadian 1J : 10-32). Ayat-ayat ini memberikan kisah sepuluh generasi yang dimulai
dari Sem dan berakhir dengan keluarga Terah, yang berpindah tempat dari kota
Ur ke Haran. Dalam keluarga inilah termasuk Abram (yang kemudian
dinamakan Abraham). Abraham merupakan contoh dari seorang yang bertin-
dak atas dasar pernyataan ciptaan seperti yang diuraikan dalam Mazmur 19.
Allah menepati janji-Nya kepada Abraham dan memimpinnya "dengan per-
caya kepada Allah, dari mula sampai akhir" (Roma 1: 17, Kabar Baik).

Keturunan Abraham - baik yang lahiriah maupun yang rohaniah - men-
jadi pusat perhatian di seluruh Alkitab. Mereka disebut umat Allah.
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18 Abraham sangat penting dalam penelaahan Perjanjian Larr h karena
ketur unannya
a) sangat banyak.
b) dr-ebut bangsa Semit.
c) adalah umat Allah.
d) dapat mengusut leluhurnya hingga Sem.

----------------------_. ----
soal-soal untuk menguji diri

1 Ki-ah penciptaan dalam kitab Kejadian adalah penting karena memberita-
hukau
a) bahwa Allah menciptakan dunia dari yang tiada.
b) tahun ketika Penciptaan itu terjadi.
c) tempat Taman Eden.

2 Allah ingin agar manusia
a) ber-as dari tanggung jawab.
b) berkuasa atas Ciptaan.
c) mengasihi Allah karena ia diharuskan berbuat demikian.

3 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR di ba wah ini.
a Ke iatuhan sama sekali merusak rencana Allah.
b Ibls mengatakan yang benar kepada Hawa.
c Hanya Adam dan Hawa yang menanggung akibat Kejatuhan.
d Seexor binatang harus mati agar ketelanjangan Adam dan Hawa dapat

diselubungi.

4 Pelajaran rohani yang dilukiskan oleh tanggapan Allah terhadap kor ian yang
dibawa oleh Kain dan Habel ialah bahwa
a) Allah tidak menuntut korban karena dosa.
b) dosa sama sekali tak dapat ditutup.
c) manusia dengan usahanya sendiri tidak dapat menutupi dosa.

5 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang memberikan gembaran
yang benar mengenai Kejatuhan.
a) Adam dan Hawa diciptakan berbeda dari binatang. Mereka berdosa karena

ingin berkuasa di atas binatang-binatang. Karenanya mereka harus rnening-
galk an Taman Firdaus.

b) Adam dan Hawa mendengarkan saran Iblis untuk melanggar perintah Allah.
Kemudian mereka mengikuti saran itu, menggunakan kemauan me 'eka un-
tuk menentang perintah Allah yang tegas.
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c) Adam dan Hawa telah menikmati persekutuan dengan Allah. Tetapi kemu-
dian mereka lebih tertarik kepada pemeliharaan Taman itu daripada
bersekutu dengan Tuhan.

6 Nuh tidak dibinasakan oleh Air Bah karena dia
a) percaya akan firman Tuhan.
b) anak seorang yang benar.
c) mempunyai beberapa anak yang hidup saleh.

7 Keturunan Sem menetap di daerah
a) sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia.
b) Afrika bagian utara.
c) sebelah utara Teluk Persia.

8 Tuliskan kejadian-kejadian berikut dalam susunan yang semestinya. Tuliskan
nomor I di depan kejadian yang pertama, nomor 2 di depan yang berikutnya,
dan seterusnya.

a Nuh percaya akan firman Allah dan membangun sebuah bahtera.

b Adam dan Hawa mengikuti nasihat Iblis.

c Habel dibunuh oleh Kain, saudaranya.

d Allah menciptakan langit dan bumi.

e Abraham dilahirkan.

f Allah mengirimkan Air Bah sebagai hukuman atas umat manusia yang
berdosa.

g Allah memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada manusia atas
ciptaan.

h Allah membuat perjanjian dengan umat manusia dan memberikan
pelangi sebagai tandanya.

Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden.

9 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a) Abraham termasuk dalam bangsa Semit.
b) Yafet adalah salah seorang nenek moyang Abraham.
c) Orang percaya sekarang ini termasuk dalam umat AI/ah.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

10 b Umat manusia akan mengalami kematian jasmaniah.
c) Adam dan Hawa dihalaukan dari Taman Eden.
d I Adam dan Hawa tidak diperkenankan makan buah pohon keh.dupan.

1 a J) Dunia
b 5) Umat manusia
c 6) Dosa
d 7) Penebusan (Kejadian 3: 15 dianggap sebagai nubuat tentar g Yesus

Kristus)
el) Keluarga
f 4) Peradaban
g 2) Bangsa-bangsa di dunia

11 P( ristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya jala 1 untuk
rn nutupi dosa ialah melalui kematian. Usaha-usaha manusia}, ng baik
tu' ak dapat diterima. (Jawaban saudara harus serupa.)

2 a Salah.
b Benar.
c Benar.

12 b) akan menjadi nenek moyang manusiawi bagi Kristus.

3 b) bahwa Allah menciptakan dunia dengan Firman-Nya.

13 I) Adam 5) Mahalaleel 9) Lamekh
2) 'iet 6) Yared 10) Nuh
3) Enos 7) Henokh 11) Sem
4) Kenan 8) Metusalah

4 a Benar
b ~alah
c ~enar

14 a 'Jen ar
b ~alah
c <alah
d IJenar
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5 Dua tujuan utama Allah bagi umat manusia ialah: a) Umat rnanuvia haruv
mernermtah ciptaan, dan b) umat manusia harus bersekutu dengan Allah.
(Jawaban saudara harus serupa, terapi dapat disusun sesuk anya.)

15 a Allah berjanji tidak akan memusnahkan dunia dengan air bah lagi.
b Tanda Allah ialah pelangi.

6 a Pohon itu disebut pengetahuan tentang yang baik dan yang Jahat.
b Allah mengatakan bahwa mereka tidak boleh memakan buahnya.

16 Allah menghukum dunia supaya la dapat memulihkan hubungan umat
manusia dengan diri-Nya.

7 a 2 d 3
b I e 4
c 6 f 5

17 a 2) Anak-anak Ham j 1) Sem
b 2) Anak-anak Ham k 3) Yafet
c 1) Sem I 1) Sem
d 1) Sem m 1) Sem
e 3) Yafet n 2) Anak-anak Ham
f 3) Yafet 0 2) Anak-anak Ham
g 2) Anak-anak Ham p 2) Yafet
h 2) Anak-anak Ham q 2) Anak-anak Ham

3) Yafet r 3) Yafet

8 Inilah cara saya menjawab pertanyaan ini:
a "Betapa baiknya memakan buah itu."
b "Betapa indahnya pohon itu."
c "Betapa indahnya kalau saya menjadi seoran bijak."
(Jawaban saudara haruslah seperti itu.)

18 c) adalah umat Allah.

9 a Benar
b Salah
eSalah




