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SURVEY PERJANJIAN LAMA 

Bagian 1 
 

Mengapa Mempelajari Perjanjian Lama? 
 

• Mitos yang umum … 
o  “Perjanjian Lama   .” 
o  “Perjanjian Lama            .” 
o  “Perjanjian Lama   .” 
o  “Perjanjian Lama   .” 

• Berita yang sangat Penting … 
o “Perjanjian Lama   .” 

 
Bagaimana Kita Mempelajari Perjanjian Lama? 

Menyelidiki Tiga Dimensi 
 

• Dimensi      . 

• Dimensi   . 

• Dimensi   . 
 
 

Apakah Perjanjian Lama? 
Perjanjian Lama sebagai  Literatur 

• Kumpulan dari  kitab … 
o Secara tradisi digolongkan berdasarkan    literaturnya: 

• Hukum Taurat  

• Sejarah 

• Nubuat 

• Syair 
o Kaya dalam    literatur 

• Narasi sejarah. 

•      dan peraturan. 

• Nubuat kenabian. 

• Silsilah. 

•    . 

• Kata-kata Hikmat. 

• Ratapan. 

•    apokaliptis. 

• Banyak lagi … 

• Ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda … 
o Satu penulis    – Roh Kudus. 
o Beberapa penulis manusia. 
o Sebagian besar ditulis dalam bahasa    , meski ada 

beberapa yang memakai bahasa Aram. 
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• Jangka waktu penulisan hampir selama 1000 tahun. 
o Bagian paling awal ditulis sekitar tahun    SM. 
o Bagian paling akhir ditulis sekitar tahun    SM. 

 

• Bagaimana kita Mendapatkan Perjanjian Lama? 
o Dikumpulkan di dalam    . 
o Diteruskan melalui para    . 
o Diterjemahkan melalui banyak hamba Tuhan. 

• Septuaginta = Perjanjian Lama dalam bahasa    . 
 

Kapan dan Dimanakah Terjadinya Peristiwa-Peristiwa di dalam Perjanjian Lama? 
Perjanjian Lama sebagai Sejarah 

 

• Perjanjian Lama adalah kisah     yang terjadi dalam sejarah yang 
 . 

o Tempat yang nyata. 
o     yang nyata. 
o Waktu yang nyata. 

• Sejarah Perjanjian Lama yang disederhanakan … 
o Pada awalnya …   , kemudian ada sesuatu. 
o Penciptaan, kehidupan, makhluk…    yang diciptakan dalam 

gambar Allah. 
o Taman Eden dengan cepat menjadi tempat    Manusia. 
o Keadaan manusia menjadi merosot sampai generasi-generasi selanjutnya 
o Allah menghukum dunia dengan        , tetapi Ia melepaskan seorang 

benar, Nuh – dan keluarganya 
� Tetapi generasi-generasi setelah Nuh juga tidak menjadi lebih baik. 

o Manusia memberontak di Menara Babel – mengakibatkan adanya perpecahan dan 
perserakan. 

o Sebuah awal baru ... kesetiaan Allah kepada       dan 
keluarganya. 

o Kemakmuran Abraham berbalik menjadi perbudakan Israel. 
o    – Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 
o Allah memberikan kepada      . 
o Bangsa itu masuk ke     perjanjian, dimana mereka dipimpin selama 

beberapa waktu oleh para hakim. 
o Akhirnya kerajaan dibentuk, yang ditandai dengan pemerintahan Raja   

dan anaknya, Salomo. 
o Salomo membangun sebuah     , tempat bagi tabut Perjanjian 

dan pusat peribadatan bangsa itu. 
o Setelah Salomo wafat, kerajaan terpecah menjadi kerajaan  Israel (kerajaan 

Utara) dan Yehuda (kerajaan Selatan). 
o Penyembahan berhala berkembang. 
o Bangsa Asyur menghancurkan      pada tahun 722 SM. 
o Bangsa Babel menghancurkan     sejak tahun 597-586 SM. 
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o Orang-orang yang selamat dibawa ke pembuangan di  Babel selama   
tahun. 

o Suatu sisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah. 
o Tetapi bangsa Israel masih merindukan kejayaan yang mereka alami di bawah 

pemerintahan Daud. 
o Dan Perjanjian Lama menjadi sebuah kisah tanpa       … 
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Ikhtisar Kitab-Kitab di dalam Perjanjian Lama  
 

• Tiga pembagian: 
o    tentang umat Allah. 

� 17 Kitab pertama. 
� Kejadian – Ester (cukup kronologis) 

o    umat Allah. 
� 5 Kitab selanjutnya. 
� Ayub sampai Kidung Agung 

o    di antara umat Allah. 
� 17 Kitab terakhir. 
� Yesaya - Maleakhi (nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil) 

• Methodologi: 
o Melihat sepintas masing-masing bagian 
o Melihat sepintas masing-masing Kitab. 

� Informasi dasar untuk pemula … 
� Nasehat praktis untuk belajar … 

 
Kisah tentang Umat Allah … 

• Terbagi dalam dua kategori besar: 
o   / Pentateukh – Kejadian sampai Ulangan. 
o   - Yosua sampai Ester 

• Bagian terbesar dari kitab-kitab ini berbentuk narasi, menjelaskan kisah tentang umat 
Allah - -    . 

 
Kejadian 
Informasi dasar untuk Pemula … 

•     adalah penulis lima kitab Taurat 

• Kejadian secara literal berarti “    .” 

• Sebelum kejatuhan – Awal Penciptaan 

• Setelah kejatuhan – Awal dari rencana Allah untuk    ciptaan-Nya  
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

•    pasal pertama adalah dasar untuk keseluruhan isi Alkitab  

• Memahami tema-tema besar … 
o     Allah. 
o Keberdosaan manusia 
o Janji penebusan 

• Memahami alur besarnya – Kemurahan Allah -         Allah akan keluarga 
Abraham  

o Abraham (12:1-25:18) 
o Ishak (25:19-26:35) 
o Yakub (27:1-36:43) 
o Yusuf (37:1-50:26) 

• Sub-alur kisah yang lebih kecil … 
o Sudah melihat kepada Kristus (3:15; 22:7-14; 35:11-13; 49:8-12). 
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o      dengan Adam, Nuh, dan Abraham  
o     yang menonjol dalam diri tokoh utamanya 

• Jangan lupa – Kejadian tidak dituliskan untuk menjawab    pertanyaan 
yang mungkin muncul tentang peristiwa-peristiwa itu. 

 
Keluaran 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Secara literal berarti “   .” 

• Allah itu mahakuasa dan kuat untuk    (1-19). 

• Allah setia kepada perjanjian-Nya (20-40). 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Perhatikan tiga peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel … 
o Pembebasan dari perbudakan. 
o Pentingnya     Allah. 
o Persyaratan dari perjanjian. 

• Pasal-pasal Kunci 
o Keluaran 12 – Korban    . 
o Keluaran 20 – Pemberian     . 

• Tempat-tempat Kunci  
o Mesir 
o Laut Merah 
o Gunung Sinai 

• Melihat dua hal yaitu kedaulatan Allah dan    manusia. 
o Firaun mengeraskan hatinya (7:13, 14, 22; 8:11, 15, 28; 9:7, 34, 35; 13:5). 
o Allah mengeraskan hati Firaun (4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17). 

• Kalau kita tidak memahami Keluaran, kita tidak akan bisa memahami   
 ! 

 
 
Imamat 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Terjadi di Gunung Sinai. 

• Sering disebut sebagai “Hukum bagi   .” 

• Kitab mengenai   (disebutkan lebih dari 90 kali!) 

• Kitab mengenai   . 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Dua bagian utama … 
o Persekutuan dengan Allah melalui     pengorbanan (1-17). 
o Persektuan dengan Allah melalui kehidupan     (18-27). 

• Satu pasal utama … 
o Imamat 16 – Hari Raya      . 
o “Tahir” = “Menutupi” (dipakai 45 kali di dalam kitab ini) 
o Unsur-unsur penting … 

� Iman yang    . 
�        pengorbanan. 
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• Jangan melewatkan aplikasi praktis … 
o Allah itu   . 
o Dosa itu    . 
o Allah itu   . 

 
Bilangan 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Dinamai sesuai dengan catatan           dalam pasal 1-4 dan 26-27. 

• Allah menghargai iman dan menghukum ketidakpercayaan. 

• Akar dari dosa adalah   – kurang percaya kepada Firman Allah  
Nasehat Praktis untuk Belajar  

• Perhatikan enam kegagalan umat Allah di antara sensus yang dilakukan 
o Bersungut-sungut (10:11-12:16) 
o     di Kadesy Barnea (13:1-14:45) 
o Memberontak (15:1-19:22) 
o      (20:1-29) 
o Bersungut-sungut (21:1-35) 
o Perjinahan dan kebobrokan moral (25:1-18) 

• Lihat harga ketidaktaatan di dalam geografi, dan jangka waktu kitab Bilangan 
o Geografi 

� Sinai (1:1-10:10) 
� Perjalanan ke Kadesy (10:11-13:25) 
� Berkemah di Kadey (13:26-20:21) 
� Perjalanan ke Moab (20:22-21:35) 
� Berkemah di Moab (22:1-36:13) 

o Jangka waktu  
� 1-10 – 20 hari. 
� 11-14 – 70 hari. 
� 15-20 –     tahun. 
� 21-36 – 5 bulan 

• Lihatlah Allah yang setia meski umat-Nya mengalami kegagalan. 
 
Ulangan 
Informasi Dasar untuk Pemula  

• Hukum Taurat “   ” – menegaskan kembali hukum kepada generasi yang 
baru. 

•     perjanjian saat mereka menyiapkan diri masukke tanah Perjanjian 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Lihat bagaimana Hukum Taurat diaplikasikan kepada      umat Allah. 

•     Shema (6:4-5) 
o Satu Allah God. 
o Satu Firman. 
o Satu    (diulangi paling tidak 20 kali). 

• Lihat kepada … 
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o Kesukaan mereka menantikan tanah. 
o Komitmen mereka kepada   . 

 
 
 
 
 

� Generasi yang baru. 
� Tantangan yang baru. 
�     yang baru 
� Cobaan yang baru. 

• Baca dengan seksama... Ini kita yang paling sering    di dalam Alkitab 
(356 kali – 190 kali di dalam Perjanjian Baru!). 

 
12 Kitab Selanjutnya di dalam Sejarah … 

• Pra-monarkhi – 3. 
o Kelanjutan kisah– Yosua dan Hakim-Hakim 
o     (menyoroti untuk peristiwa kemungkin di sekitar Hakim-

Hakim 10) 

• Monarkhi – 6 (3 kitab ganda). 
o Kelanjutan kisah– Samuel and Raja-Raja 
o      (menyoroti untuk peristiwa di sekitar kerajaan Daud) 

• Post-monarkhi – 3. 
o Kelanjutan kisah – Ezra dan Nehemia 
o     (menyoroti di sekitar Ezra 6-7) 

 
Yosua 
Informasi Dasar untuk Pemula  

• Nama Yosua nama itu secara literal berarti “Tuhan akan    .” 

• Dalam bahasa Yunani, nama itu setara dengan “    .” 

• Umat Allah mengklaim warisan yang dijanjikan Allah kepada mereka. 

• Allah akan menggenapi             (21:43-45). 
Nasehat Praktis untuk Belajar  

• Lihat perjalanan ke Tanah Perjanjian … 
o Mungkin sangat baik kalau memperhatikan peta  
o      (1:1-5:12) 
o Mengambil (5:13-12:24) 
o Membagi (13-21) 
o     (22-24) 

• Lihat hukuman Allah, kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. 

• Yosua adalah     dari Ulangan 30. 
 
Hakim-Hakim 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Tokoh kunci: Allah memakai Hakim-Hakim (para pemimpin       leaders) untuk 
membebaskan umat-Nya dari hukuman atas dosa mereka. 

• Tema Kunci: Ketidaktaatan membawa penghukuman. 
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• Ayat Kunci: “Kami akan melakukan apa yang       menurut pandangan 
kami sendiri” (17:6). 

• Pasal Kunci: 2 – versi miniatur dari keseluruhan kitab (kesimpulan dalam 2:10-19). 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Perhatikan struktur penindasan dan pembebasan 
o Kegagalan untuk menaklukkan tanah itu (1:1-2:9) 

 
 
 
 

o Kegagalan untuk mentaati Hukum Taurat (2:9-3:6) 
o     dan      (diulangi 8 kali dari pasal 

3-16) 
o Kegagalan untuk menaklukkan tanah itu (17-18) 
o Kegagalan untuk mentaati Hukum Taurat (19-21) 

• Perhatikan lingkaran ketidaktaatan dan kemenangan (3-16). 
o      . 
o Kehancuran. 
o Pertobatan. 
o      . 
o Kedamaian. 

• Perhatikan kemerosotan yang terjadi di antara bangsa Israel. 
 
Rut 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Rut berarti “persahabatan.” 

• Tujuan umumnya adalah untuk     jalur kerajaan dari raja Daud 
(dan Yesus). 

• Boas, penebus-keluarga, membayar harga untuk membawa Rut, seorang Moab, menjadi 
umat Allah. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Perhatikan dengan baik transisi dalam kehidupan Naomi … 
o Dari kehampaan kepada kepenuhan (1). 
o Dari keputus-asaan kepada     (2-3). 
o Dari tidak memiliki keturunan kepada memiliki warisan (4). 

• Bahkand id alam kegelapan umat Allah, Ia memancarkan       
perjanjian-Nya. 

• Jangan melewatkan pokok penting... 
o Kaitkan 4:13 dengan Kejadian 12:1-3. 
o Kaitkan 4:14 dengan Matius 1:1-7 (khususnya 1:5). 

 
1 and 2 Samuel 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu : Kelahiran Samuel (1100) sampai akhir masa pemerintahan Daud (970). 

• Tema utamanya:     . 
o 1 Samuel menuliskan mengenai peralihan dari theokrasi kepada monarkhi. 
o 2 Samuel menuliskan mengenai dinasti Daud sebagai raja. 

• Tiga tokoh kunci: 
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o Samuel (1 Samuel 1-7) – hakim terakhir, mengurapi dua raja Israel. 
o Saul (1 Samuel 8-15) – raja Israel yang pertama. 
o      (1 Samuel 16 – 2 Samuel 24) – raja Israel kedua dan 

yang paling penting. 

• Ayat kunci: 1 Samuel 15:22 – “memperhatikan lebih baik daripada korban.” 
o Firman Allah satu-satunya dasar untuk ketaatan dan iman. 

 
 
 
 
 
 
 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Perhatikan bagaimana raja di Israel dituntut untuk     kepada 
perjanjian. 

o Ketidaktaatan Saul kepada perjanjian– 1 Samuel 15. 
o Ketaatan Saul kepada perjanian -  2 Samuel 7. 

• Perhatikan juga    di dalam 1 dan 2 Samuel: 
o Dari masa pemerintahan Hakim-Hakim kepada suatu masa monarkhi permanen; 
o Dari tuntutan yang lazim di dunia akan seorang raja kepada seorang raja uang 

setia kepada Tuhan. 
o Dari tidak ada suatu tempat pusat dimana Allah hadir kepada adanya suatu pusat 

baru di Yerusalem. 

• Bahkan sebagai raja kekasih Allah, kehidupan Daud menunjukkan perlunya seorang raja 
yang akan datang di dalam kekudusan dan kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. 

o     sebagai raja dijelaskand alam satu pasal (8). 
o      Daud sebagai raja dijelaskan lebih dari sebelas pasal (10-

20). 
 
1 dan 2 Raja-Raja 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Berisi lebih dari    tahun sejarah bangsa Israel (970-560). 

• Secara kronologis dikelompokkan dalam empat segmen, masing-masing diakhiri dengan 
sebuah    . 

o 970-931 – Perpecahan dari kedua belas suku. 
o 931-841 – Pembunuhan oleh Yehu atas semua anak-anak raja pewaris tahta Daud 

kecuali satu orang saja yang selamat 
o 841-722 – Kejatuhan Samaria ke tangan Assyur 
o 722-586 – Kejatuhan Yerusalem ke tangan Babel 

• Dua tema besar: 
o     Israel sebagai umat Allah. 
o     nabi-nabi yang memberitakan Firman Allah. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Sepintas Struktur keseluruhan … 
o Kerajaan Bersatu (1 Raja-Raja 1-11) 
o Kerajaan yang Terbagi (1 Raja-Raja 12 – 2 Raja-Raja 17) 
o Kerajaan yang Tertawan (2 Raja-Raja 18-25) 
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• Mencakup 39 Raja dari Kerajaan Bersatu dan Kerajaan yang Terbagi. 

• Kesetiaan kepada perjanjian menjadi ukuran keberhasilan atau kejatuhan seorang raja. 
o    dari 19 raja Kerajaan Utara yang mengikut Tuhan. 
o   dari 20 raja Kerajaan Selatan yang mengikut Tuhan. 

� Asa, Yosafat, Yoas, Amazia, Uzia, Yotam, Hiskia dan Yosia  

• Saat raja tidak setia, Allah senantiasa membangkitkan     seperti 
Elia dan Elisa untuk menggenapkan rencana-Nya  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 dan 2 Tawarikh 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Kitab-kitab terakhir di dalam Alkitab berbahasa Ibrani  

• Kemungkinan dituliskan oleh    . 

• Kitab ini ditulis lebih dari kacamata kerajaan rohani  
o Ia secara khusus memfokuskan diri kepada sisi-sisi    dari 

kehidupan Daud dan Salomo. 
o menunjukkan berkat Allah kepada raja-raja Yehuda yang    

kepada-Nya. 
o Memberikan semacam gambaran yang ideal mengenai kerajaan Allah  

• Fokus utamanya adalah tentang     dan penyembahan bangsa Israel  
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Memahami perspektif sang penulis – sedang berusaha untuk       kerajaan. 

• Kisah yang ditulis dalam Tawarikh memiliki tiga bagian 
o Silsilah (1 Tawarikh 1-9) – Jangan terlalu lama menggali di sana! 
o Kerajaan Bersatu (1 Tawarikh 10 - 2 Tawarikh 9) 
o Kerajaan Terbagi di Yehuda (2 Tawarikh 10-36) 

• Perhatikan penekanan kepada kebaikan Allah ketika    Allah dibaharui di 
Israel … 

o Ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem (1 Tawarikh 16:34). 
o Ketika tabut itu sampai di Bait Allah (2 Tawarikh 5:13). 
o Ketika Bait Allah dikuduskan (2 Tawarikh 7:3) 

 
Ezra - Nehemia 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Satu Kitab di dalam Alkitab bahasa Ibrani karena keduanya menulis mengenai satu kisah 
o Kembalinya     ke Yerusalem  
o Pembangunan kembali    . 
o Pembangunan kembali             kota. 

• Penulisnya kemungkinan adalah Ezra atau Nehemia 

• “Ezra” = “penolong;” “Nehemia” = “Allah menghiburkan.” 

• Kedaulatan Allah bekerja untuk      umat-Nya bagi kemuliaan-
Nya. 



The Church at Brook Hills – Secret Church 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat … 
o Pemulihan Negara (Ezra 1-6) 

� Membangun kembali Bait Allah. 
o      Rohani (Ezra 7-10) 
o Pembangunan fisik (Nehemia 1-6) 
o     Rohani (Nehemia 7-13) 

• Lihat pemulihan fisik maupun pemulihan rohani 
o Membangun kembali Bait Allah dan tembok kota 
o Bertobat dari dosa 
o Memperbaharui    (Ezra 10; Nehemia 9-10). 

• Nehemia pasal 8-10 adalah sebuah puncak pembahasan dimana di dalamnya tertulis 
kisah mengenai pembaharuan perjanjian  

•     dan ketaatan kepada Firman adalah inti dari perjanjian. 
 
 
 
 
 
 
Ester 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Peristiwa-peristiwa yang kemungkinan besar terjadi pada masa Ezra s 

• Pemeliharaan Allah sangat nyata meskipun nama-Nya       disebutkan. 

• Empat tokoh utama … 
o Raja Persia Ahasyweros (disebutkan namanya 29 kali),  
o Haman (disebutkan namanya 48 kali),  
o Mordekhai (disebutkan namanya 54 kali)  
o Ester (disebutkan namanya 48 kali).   

• Bangsa Israel diselamatkan oleh pemeliharaan Allah dari   . 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Though God’s name is not mentioned, look for evidence of His        . 
o Ester being chosen… 
o Mordecai discovering the plot to kill the king… 
o Casting lots to destroy the Jews… 
o The king’s welcome to Ester after ignoring her for a month… 
o The king’s deep concern for Ester’s welfare… 

• Bandingkan Ester and Amsal 
o Ester 3:7 dengan Amsal 16:33 
o Ester 5:9-14 dengan Amsal 16:18 
o Ester 7:10 dengan Amsal 11:8 
o Ester 5:1-4 dengan Amsal 21:2 

• Pahami    dari orang-orang saleh di antara orang-orang yang terhilang. 

• Apa artinya hal ini dalam kaitan dengan pengaruh yang kita miliki? 
 
Tulisan umat Allah … 

• Juga dijelan sebagai literatur     dan hikmat. 

• Berada di bagian akhir dalam Alkitab Ibrani. 
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• Mencakup    manusia terhadap perkataan dan karya Allah yang 
ditemukan di dalam Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi. 

• Perkataan Ilahi   . 

• Tema Utama:”     akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.” 
(Amsal 1:7). 

 
Ayub 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Banyak pertanyaan … 
o Ditulis secara anonim 
o Kemungkinan besar ditulis pada masa Bapa-Bapa Leluhur. 

• Ayub adalah nama seseorang yang sungguh-sungguh ada di dalam sejarah (Yehezkiel 
14:14-20; Yakobus 5:11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pertanyaannya: Bagaimana dan mengapa    menderita? 

• Allah sepenuhnya berdaulat di dalam karya-Nya di antara umat-Nya dan tidak akan 
pernah mengijinkan apapun terjadi kepada mereka yang tidak membawa   
   bagi mereka dan    bagi-Nya. 

 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Ingat… 
o Ini adalah sebuah kitab Ketimuran  
o Ini adalah sebuah kitab syair  
o Ini adalah kitab     . 

• Jangan terlalu terintimidasi oleh strukturnya … 
o Prolog (1:1-2:13) 
o Syair (2:14-42:6) 

� Tiga dialog dialogues (4-27) 
�  “Dimanakah     diperoleh?” (28) 
� Tiga monolog (29-41) 

o Epilog (42:7-17) 

• Jangan mencari jawaban      . 

• Secara praktisnya… 
o Allah     yang Berdaulat. 
o Penderitaan adalah      yang diberikan Allah kepada anak-anak-

Nya. 
o Allah dimuliakan ketika orang-orang kudus yang menderita       

 Dia  
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Mazmur 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Mazmur = “syair yang dinyanyikan dengan diiringi alat musik.” 

•     bangsa Yahudi. 

• Dituliskan oleh banyak penulis dari masa monarkhi awal sampai masa setelah 
pembuangan  

o Daud, Asaf, bani Korah, beberapa penulis lain. 

• Mengekspresikan keyakinan dan memuji Tuhan atas kebesaran dan kebaikan-Nya 

• Tuhan adalah     yang berdaulat atas alam semesta dan bangsa-
bangsa. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Lima pembagian, masing-masing ditutup dengan sebuah doksologi dan masing-masing 
menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari     Israel. 

o Kitab 1 (1-41) 
o Kitab 2 (42-72) 
o Kitab 3 (73-89) 
o Kitab 4 (90-106) 
o Kitab 5 (107-150) 

• Jenis-jenis Mazmur… 
o      pribadi  
o      pribadi 
o Pujian umum  
o Ratapan umum  

 
 
 
 
 

• Juga mencakup Mazmur hikmat Mazmur kerajaan. 
o Mazmur 22 – Juruselamat yang disalibkan  
o Mazmur 23 – sang    . 
o Mazmur 40:68- - Korban. 
o Mazmur 118:2-3 – Batu penjuru. 

 
Amsal 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Amsal” = “    ” 

• Salomo menulis sebagian besar isi Amsal. 

• Bagian yang menjadi dasar: Amsal 1:1-7. 

• Tema-teman besar: 
o Dapatkan hikmat dan tolak    . 
o Berjalan dalam kebenaran dan menghindari     . 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Baca satu    Amsal setiap hari. 

• Ringkasan struktur … 
o Pengantar (1:1-7) 
o Pendahuluan (1:8-9:18) 
o Amsal Salomo I (10:1-22:16) 
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o Perkataan orang-orang Bijak I (22:17-24:22) 
o Perkataan orang-orang Bijak II (24:23-24) 
o Amsal Salomo II (25:1-29:27) 
o Perkataan Agur (30:1-33) 
o Perkataan Lemuel (31:1-31) 

• Pengingat tentang Amsal … 
o     . 
o Praktis. 
o     . 
o Berbagai teknik         
o Bukan jaminan, tetapi petunjuk. 
o Nasehat yang    , tetapi tidak lengkap. 

• Tujuan literatur hikmat adalah untuk     Firman di dalam kehidupan 
praktis. 

•     adalah Hikmat Allah itu sendiri (lihat 8:22-31). 
 
Pengkhotbah 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Dituliskan oleh “sang    ” – kemungkinan besar Salomo (1:1-2, 12). 

• Pertanyaan kuncinya: Apakah      sungguh-sungguh layak dijalani? 

• Kata kunci Key words: manusia, berusaha, di bawah matahari,     , 
hikmat, dan kejahatan.wisdom, evil. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Salah satu kitab yang sangat sulit dipahami di dalam Perjanjian Lama  

• Perhatikan ide-ide besar: 
o Allah adalah Kenyataan yang   , Pencipta semua. 
o Jalan Allah tidaklah selalu bisa dipahami  

 
 
 
 

o Kehidupan tidak senantiasa mengalami kemajuan seperti yang diharapkan  
o     adalah penyerata yang utama. 

• Jangan lupa, Pengkhotbah adalah sebuah kitab tanpa    . 

• Aplikasi praktis … 
o Menikmati berkat Allah     . 
o Takut akan Allah. 
o    kepada Firman Allah. 

 
Kidung Agung 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Kidung Agung = Yang    dari segala kidung! 

• Seperti Ester, Kidung Agung juga tidak pernah menyebutkan nama Allah  

• Tema: Merayakan kasih seksual antara laki-laki dengan perempuan. 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Tiga tokoh utama … 
o Wanita (peran utama) – “Kekasih” 
o Pria – “     ” 
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o Sahabat-sahabat sang wanita (“puteri-puteri Yerusalem”) – “Teman-teman” 

• Tiga kemungkinan penerjemahan … 
o    – Seorang pria dengan seorang wanita. 
o    – Allah dan umat-Nya, bangsa Israel. 
o    – Kristus dan Gereja-Nya. 

• Lihat    dan hakekat yang tak tertandingi dari kasih yang sejati 
 
Para Nabi dari antara umat Allah … 

•     Allah akan kisah umat Allah (sejarah bangsa Israel). 

• Ingat konteks sejarah … 
o Masa terjadinya gejolak politik, militer, ekonomi, dan sosial. 
o Masa yang ditandai dengan banyaknya    kepada perjanjian Allah; 
o Masa terjadinya peralihan keseimbangan kekuasaan internasional. 

• Ingat bahwa para nabi berbicara mengenai masa depan baik dalam     dan 
juga   . 

• Ingat bahwa sebagian besar bahasa para nabi adalah          . 
 
Yesaya 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Yesaya” = “Tuhan      .” 

• Jangka waktu: 760-680 SM. 

• Setting sejarah: Yesaya bernubuat mengenai kehancuran bangsa Israel oleh bangsa 
  dan juga pembuangan ke Babel  

• Umat Allah dan bangsa-bangsa lain ditentukan untuk menerima keduanya yaitu  
   penghukuman dan keselamata 

 
 
 
 
 
 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Dua bagian utama yang menjadikannya sebagai miniatur     : 
o      masa kini (1-39) 

� 39 Kitab yang menjelaskan akibat dari dosa dan penghukuman Allah . 
o      di masa depan (40-66) 

� 27 kitab yang menjelaskan tentang hamba yang penuh belas kasihan dan 
penghiburan dari Allah  

• Perhatikan empat ide besar: 
o Tuhan adalah “    Kudus dari Israel” (disebutkan 30 kali) 
o Israel adalah “    kudus ” Allah(62:12). 
o Yerusalem adalah “     kudus” Allah (48:2) dan “Gunung yang 

Kudus” (11:9; 27:13). 
o Tuhan memanggil bangsa-bangsa lain, untuk menyembah Dia (2:2; 56:7).   

• Yesaya memberikan gambaran yang kaya akan Kristus … 
o Kelahiran-Nya (7:14). 
o Kehidupan-Nya (61:1-2). 
o       (52:13-53:12). 
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o Kebangkitan-Nya (55:3). 
 
Yeremia 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Yeremia” = “Tuhan     ” 

• Jangka waktu: 626-586 SM. 

• Setting sejarahnya: nubuatan Yeremia nya selama 40 tahun masa sejarah Yehuda- 
sampai kehancurannya oleh kerajaan     . 

• Panggilan kepada      dan kembali kepada kesetiaan terhadap 
perjanjian Allah. 

• Pasal-pasal Kunci … 
o Yeremia 7 – Amanat     . 
o Yeremia 31 –      yang baru. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Yeremia adalah kitab     di dalam Alkitab. 

• Struktur singkat menyeluruh … 
o Pribadi – panggilan Allah kepada Yeremia (1) 
o Bangsa – Berita untuk Yehuda (2-33) 
o Pribadi –     Yeremia (34-45) 
o Internasional– Berita kepada bangsa-bangsa (46-51) 
o Pribadi – Allah memulihkan nama baik Yeremia  

• Hati Allah bagi bangsa itu dinyatakan melalui     nabi-Nya. 

• Belajar dari obyek pelajaran 
o Penjunan tanah liat (18) Buli-buli tanah (19), keranjang buah ara (24) 

 
Ratapan 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Ratapan” = “Syair      .” 

• Jangka waktu: 586-585 SM. 
 
 
 
 
 

• Setting sejarah:    Yerusalem ke tangan kerajaan Babel. 

• Menyatakan      hati Allah atas dosa  
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Masing-masing pasal adalah puisi pemakaman yang terpisah. 

• Masing-masing ayat di dalam pasal itu ditulis secara     dimana huruf 
pertama setiap (ayat) berkaitan dengan urutan huruf Ibrani.   

• Pasal 3 merupakan klimaks dimana setiap abjad Ibrani diulangi dalam tiga stanza (ayat) 
berturut-turut. 

•     betapa memilukan kehancuran yang dirasakan umat Allah- 
kelaparan, kehausan, kanibalisme, pemerkosaan, pembantaian. 

• Bagian Kunci: Ratapan3:22-24 
o Besar    … 
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Yehezkiel 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Yehezkiel” = “Allah     .” 

• Jangka waktu: 592-570 SM. 

• Setting sejarah: Nubuat kepada orang-orang Yahudi yang dibawa ke pembuangan  
   di Babel 

•  “      Tuhan datang kepadaku …” (sekitar 50 kali) 

• Tujuan ganda Yehezkiel: 
o Mempromosikan     dan iman. 
o Meyakinkan adanya harapan dan keyakinan. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur ringkas … 
o Pendahuluan- Allah memanggil Yehezkiel (1-3) 
o Penghukuman atas Yehuda (4-24) 
o Penghukuman atas Bangsa-bangsa (25-32) 
o Pemulihan umat Allah (33-48) 

• Baca seperti kitab     – penuh dengan tindakan simbolis, perlambang 
dalam penglihatan, dan gambaran alegoris  

• Menekankan kemuliaan Allah di dalam    .  

• Yehezkiel      nubuatannya. 
o Bermain perang  (4:1-3). 
o Berbaring di satu sisi sampai beberapa hari (4:4-17). 
o Mencukur rambut dan jenggotnya (5:1-4). 
o Berlaku seperti orang yang melarikan diri dari perang (12:1-16). 
o Duduk dan menghela nafas panjang Sit and sigh (21:1-7). 
o Bersedih karena kematian    (24:15-27). 

 
Daniel 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Daniel” = “God is my     .” 

• Jangka waktu: Late sixth century (535 SM.?) 

• Setting sejarah: Daniel juga ikut di dalam pembuangan ke Babel, dan ia melayani tiga 
kerajaan yang berbeda: kerajaan Babel, kerajaan Media, dan kerajaan Persia. 

 
 
 

• Ditulis dalam     Ibrani dan Aram. 

• Allah bersaulat atas semua       dan sepanjang sejarah. 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur Singkat … 
o Sejarah Pribadi – Kisah di istana (1-6) 
o Pelayanan Kenabian – Penglihatan apokaliptis (7-12) 

• Nubuat Daniel mencakup tentang waktu pembuangan sampai  
     Kristus ke dunia untuk menghakimi bangsa-bangsa dan 
meneguhkan kerajaan-Nya. 

 
Hosea 
Informasi Dasar untuk Pemula … 
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• “Hosea” = “    ” 

• Jangka waktu: 758-722 SM. (lihat 2 Raja-Raja 15-17) 

• Setting sejarah: Nubuat kepada bangsa Israel sebelum penawanan mereka oleh bangsa 
Asyur. 

• Kasih Allah yang tetap kepada bangsa yang     . 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat … 
o     ketidaksetiaan bangsa Israel (1-3) 
o Nubuat akan kesetian Allah (4-14) 

� Dosa-dosa bangsa Israel (4-7) 
� Penghukuman atas bangsa Israel (8-10) 
� Pemulihan Israel (11-14) 

• Perhatikan metafora yang dipakai Hosea … 
o Untuk menjelaskan tentang     – singa, macan tutul, 

beruang, rajawali, suami, kekasih, orang tua. 
o Untuk menjelaskan tentang     – pezinah, perangkap, 

dapur perapian yang menyala, merpati tolol, busur panah yang patah, tak 
berpemimpin, bayi yang menolak dilahirkan, kabut, embun, asap, ranting 
terapung di air. 

• Rasakan hati Allah yang menghakimi ketidaksetiaan, tetapi       oleh kasih 
kepada umat-Nya. 

 
Yoel 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: Unknown. 

• Setting sejarah: Mengikuti adanya tulah         di antara umat Allah. 

•     yang akan datang adalah hari penghakiman dan keselamatan. 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat … 
o Hari Tuhan dilambangkan (1:1-2:17) 
o Hari Tuhan dinubuatkan (2:18-3:21) 

• “Hari Tuhan” – ketika Allah akan mencurahkan     kepada bangsa-bangsa lain 
karena dosa-dosa mereka terhadap bangsa Israel. 

• Lihat     besar di dalam Alkitab: Murka Allah atas dosa, perlunya 
pertobatan, anugerah, keselamatan, dan Roh Allah. 

 
 
 
 
 
Amos 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Amos” = “      .” 

• Jangka waktu: 765-750 SM. (lihat 2 Raja-Raja 14:23-15:7) 

• Setting sejarah: Menubuatkan akan masa   sekitar 25 tahun sebelum 
kehancuran Israel. 

• Allah sudah menolak kehidupan agama dan sosial Israel. 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 
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• Struktur singkat … 
o Amos memandang ke sekeliling – Hukuman atas bangsa-bangsa lain (1-2) 
o Amos memandang ke     - Hukuman Allah atas umat Allah 

(3-6) 
o Amos memandang ke depan – Penglihatan akan Kehancuran dan Pemulihan yang 

sempurna (7-9) 

• Perhatikan dua pelanggaran besar kepada Allah: 
o Sinkretisme         (1:7-8; 4:4-5; 5:21-26; 8:10, 14). 
o Ketidakadilan     (2:6-8; 3:9-10; 4:1; 5:7, 10-13, 15, 24; 6:12; 

8:4-6). 

• Perhatikan    antara kedua pelanggaran tadi dengan dua perintah di 
dalam Perjanjian Baru. 

 
Obaja  
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: 586 SM. 

• Setting sejarah: Mungkin segera setelah kejatuhan Yerusalem. 

• Nubuat akan penghukuman Allah atas    karena dosa-dosa mereka 
terhadap umat Allah. 

o Edom – keturunan   . 
o Israel – keturunan   .  

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Kitab     di dalam Perjanjian Lama. 

• Struktur singkat … 
o Datangnya kehancuran atas Edom (1-16) 
o Datangnya pemulihan atas Israel (17-21) 

• Baca Obaja bersama dengan Mazmur     . 

• Ingat akan      sempurna Allah atas kuasa-kuasa dunia. 
 
Yunus 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: 780-750 SM. 

• Setting sejarah: Suatu masa ketika bangsa Asyur sangat jahat, tidak memiliki hati, dan 
dibenci oleh bangsa Israel. 

• Umat Allah ragu-ragu untuk menerima adanya      Allah kepada 
bangsa-bangsa lain.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat  
o     Yunus(1) 
o Pertobatan Yunus (2) 
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o Kebangunan rohani di Asyur (3) 
o Pemberontakan Yunus (4) 

• Bayangkan membaca kitab ini dari     seorang Israel  
• Kaitkan kisah Yunus dengan     dari berkat Allah di dalam Kejadian 

12:1-3. 
 
Mikha  
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: 740-686 SM 

• Setting sejarah: Sejaman dengan Yesaya sebelum Asyur menghancurkan Israel. 

• Hukuman Allah atas       dan      . 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Terdiri atas tiga khotbah (1-2; 3-5; 6-7). 

• Masing-masing khotbah mengandung dua penekanan: 
o Nubuat akan penghakiman. 
o Nubuat akan pengharapan di masa depan. 

• Struktur dari nubuat menunjukkan adanya     antara keadilan 
dengan kasih karunia Allah. 

 
Nahum 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: 630-610 SM. (lihat 2 Raja-Raja 17-23) 

• Setting sejarah: Asyur sudah menaklukkan Israel dan sedang ada di puncak kekuasaan, 
dan Nahum menubuatkan mengenai kehancurannya. 

• Allah berdaulat dan akan     penghukuman atas kejahatan 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Perhatikan berbagai      nubuatan – hymne, keselamatan, 
kebinasaan, celaan, peran. 

• Perhatikan bagaimana Allah sumber      dan anugerah juga 
bisa menjadi Allah sumber       dan penghukuman. 

 
Habakuk 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: suatu masa di antara 625-586 SM. (lihat 2 Raja-Raja 22-23) 

• Setting sejarah: Jangka waktu menuju penyerangan Babel atas Yerusalem. 

• Bagaimana manusia      kejahatan sementara Allah nampaknya 
tidak melakukan apa-apa? 

• Umat Allah bisa      kepada keadilan, kuasa dan kesetiaan-Nya. 
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Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat : 
o Percakapan Nabi dengan Tuhan (1-2) 
o Doa Nabi kepada Tuhan (3) 

• Lebih bersifat percakapan dibandingkan dengan nubuat (ramalan). 

• Kebenaran menyeluruh: Allah akan melakukan sesuatu terhadap     
manusia. 

 
Zefanya 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: suatu masa antara 640-609 SM. (lihat 2 Raja-Raja 22-23) 

• Setting sejarah: Sejaman dengan Habakuk, menjelang kehancuran Yerusalem oleh 
Babel. 

• Allah membawa penghukuman     dan keselamatan   
  kepada Yehuda. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat … 
o Allah akan menghukum Yehuda (1:1-2:3). 
o Allah akan menghukum Bangsa-bansga (2:4-3:7). 
o Allah akan memulihkan umat-Nya (3:8-20). 

•     Tuhan (17 kali antara 1:7-2:3) – datangnya hari penghakiman 
terhadap orang-orang jahat. 

• Umat Allah suatu hari nanti akan menggantikan     dengan 
kemuliaan. 

 
Hagai 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• Jangka waktu: sekitar 520 SM. (lihat Ezra 1-6) 

• Setting sejarah: bangsa itu sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan dan mulai 
bekerja untuk membangun   . 

• Umat Allah harus membangun kembali Bait-Nya untuk mengembalikan     
mereka. 

Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat … 
o Firman Pertama – membangun kembali Bait Allah (1:1-11). 
o Firman Kedua – melanjutkan pekerjaan (1:12-2:9). 
o Firman Ketiga – tekad untuk kekudusan (2:10-19). 
o Firman Terakhir—percaya kepada Tuhan (2:20-23). 

• Ingat pentingnya Bait Allah di dalam sejarah Israel. 

• Perhatikan    antara pengharapan masa kini dengan kemuliaan di masa 
depan berkaitan dengan Bait Allah ini (2:1-5, 6-9). 

 
Zakharia  
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Zakharia” = “Tuhan    .” 

• Jangka waktu: Mulai tahun 520 dan berlanjut sampai abad Kelima SM. 

• Setting sejarah: Sejaman dengan Hagai di Yerusalem setelah masa pembuangan. 
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• Dua tema utama: 
o Kota Israel (   ) akan dipulihkan menjadi damai dan mulia. 
o Raja Israel (   ) akan dibunuh karena dosa-dosa umat-Nya dan akan 

berkemenangan atas musuh-musuh-Nya. 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Struktur singkat: 
o Penglihatan akan Pembebasan dan Pemulihan (1-8) 
o Kemenangan Allah atas Segala Bangsa (9-14) 

• Ingat akan penggenapan masa kini dan masa depan di dalam penggenapan nubuatan 
Zakharia. 

• Bandingkan Zakharia 11-13 dengan     . 
o Zakharia sangat bersandar kepada nubuat-nubuat yang ada sebelum dia. 

 
Maleakhi 
Informasi Dasar untuk Pemula … 

• “Maleakhi” = “   Ku” 

• Jangka waktu: Sekitar tahun 460-400 SM. 

• Setting sejarah: Di Yerusalem setelah masa pembuangan mendekati masa kebangunan 
rohani yang dipimpin oleh Nehemia dan Ezra 

• Tuhan iru     kepada perjanjian-Nya dan menuntut kesetiaan daru umat 
perjanjian-Nya. 

 
Nasehat Praktis untuk Belajar … 

• Berisi enam perbantahan antara Tuhan dengan umat-Nya mengenai ketidaksetiaan 
mereka kepada perjanjian, masing-masing memakai pola yang mirip: 

o Tuhan menegur umat-Nya. 
o Umat-Nya     Tuhan. 
o Tuhan menjawab umat-Nya. 

• Bandingkan dosa yang dijelaskan di dalam Maleakhi dengan Ezra 9-10 dan Nehemia 13. 

• Disimpulkan dengan      akan datangnya utusan bagi perjanjian. 
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Survey Perjanjian Lama  
Session 2 

 
Mengapa Allah memberikan Perjanjian Lama kepada kita?   

Perjanjian Lama sebagai Theologi  
 

 

• Kunci untuk memahami bagaimana menafsirkan    Perjanjian Lama 
adalah dengan memahami mengapa Allah memberikan Perjanjian Lama kepada kita  

• Beberapa kemungkinan. 
o Untuk informasi   ? 
o Untuk pelajaran   ? 
o Untuk pelajaran   ? 
o Untuk    dalam kehidupan?? 

• Sebuah tujuan yang jauh       … 
o Sebuah tujuan mendasar sebagai     dari sejarah Perjanjian 

Lama … 
� Kita mau     . 
� Kita mau    . 
� Kita mau    . 

o Tujuan dari Perjanjian Lama adalah untuk menyatakan bagaimana Allah  
   umat-Nya bagi   Nya 

� Bagaimana Allah menebus umat-Nya... 

• Allah memulihkah umat-Nya bagi diri-Nya  

• Allah      kita kembali sesuai dengan gambar-Nya. 
� Bagi Kerajaan-Nya  

• Sebuah kerajaan … 
o     yang diperintah oleh sang Raja. 
o Sebuah       dimana sang Raja 

berkuasa. 
o Sebuah    bagi sang Raja dan Kerajaan-Nya  

• Kerajaan       … 
o Allah membawa umat-Nya … 
o Ke tempat-Nya … 
o Bagi tujuan-Nya  

o Sebuah      untuk memahami alur kisah Perjanjian Lama … 
� Sebuah kisah      . 
� Sebuah kisah        . 
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EDEN (Kejadian 1-2) 

• Umatnya – Berkat Allah kepada orang-orang kepunyaan-Nya  
o Raja yang berdaulat menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai   

   dari ciptaan-Nya  
o       catatan yang saling melengkapi meunjukkan 

hubungan yang unik antara Allah dengan manusia. 
 
 
 
 

� Kejadian 1, yang memikliki jangkauan kosmik dan    ; 
� Kejadian 2 , yang dengan jelas berpusat kepada manusia 

o Manusia secara terus menerus    kasih Allah. 

• Tempat– Persekutuan yang sempurna 
o Tempay yang terbaik– taman    di Eden. 
o Eden adalah tempat dimana semua hubungan terjalin sempurna 

� Antara Allah dengan    . 
� Antara laki-laki dengan    . 
� Antara manusia dengan      . 

• Tujuan– Kemuliaan Allah ditinggikan di antara semua Manusia 
o Diciptakan dalam rupa Allah, manusia    Allah sendiri sebagai 

penguasa atas ciptaan 
o Tujuan manusia: 

� Untuk      hubungan dengan Allah (Kej. 1:26a). 
� Untuk      atas semua ciptaan (Kej. 1:26b). 
� Untuk      kemuliaan Allah sampai ujung dunia (Kej. 

1:28). 
 
 
KEJATUHAN (Kejadian 3-11) 

• Umatnya– Berkat Allah dan Penghukuman melalui Adam dan Hawa 
o Dua akibat Kejatuhan … 

�     yang adil  
�     yang sebenarnya tidak layak. 

o Keselamatan dan penghukuman sekarang      dan 
saling melengkapi dalam karya Allah membangun kerajaan-Nya  

o Dua    perkembangan manusia (Kej. 4-11): 
� Jalur     yang menunjukkan dosa manusia serta 

mengundang penghukuman Allah. 
� Jalur     yang menunjukkan tujuan Allah memberi 

anugerah untuk menjadikan umat kepunyaan-Nya. 

• Tempat– Persekutuan yang terganggu  
o Semua          menjadi terganggu … 

� Perpecahan antara Allah dengan manusia. 

•     (Kej. 3:7). 

•       (Kej. 3:8). 
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•       (kej. 3:10). 
� Perpecahan antara laki-laki dengan perempuan (Kej. 3:16). 
� Perpecahan antara manusia dengan lingkungannya (Kej. 3:17). 

o Manusia yang sudah jatuh ada di     Taman 

• Tujuan– Kemuliaan Allah yang kemudian rusak bagi semua manusia 
o Manusia bebas menentukan dirinya menjadi apa – Orang berdosa yang    

   Allah. 
o Gambaran manusia setelah kejatuhan … 

�      penuh kepada tujuan Allah (Kej. 11:2). 
� Total       for the glory of God (Kej. 11:4). 

 
 
 
 
 
BAPA-BAPA LELUHUR (Kejadian 12-50) 

• Umatnya– Berkat dan hukuman Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub  
o Allah meneguhkanumat      people (Israel). 

� “Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati 
engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 
berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, . . .” 
(Kej. 12:2-3) 

o Allah berjanji akan       Abraham dan keturunannya  
� Kejadian 12:1-3; 15:1-6; 17:1-27 

o Janji Allah hanya diterima dengan anugerah melalui       saja. 

• Tempat– Persekutuan yang dijanjikan 
o Allah meneguhkan tempat perjanjian  

� “Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah 
bapamu ini ke      yang akan Kutunjukkan 
kepadamu” (Kej. 12:1). 

o Allah senantiasa memberikan     dari persekutuan yang 
dijanjikan di tanah itu 

� Ishak (Kej. 26:1-6); Yakub (Kej. 28:10-22); Yusuf (Kej. 39) 

• Tujuan – Kemuliaan Allah dikenal di antara segala bangsa melalui kesetiaan-Nya  
o Allah memberikan sebuah          agar janji-Nya bisa digenapi. 

(Kej. 22). 
o Janji Allah untuk meneguhkan kerajaan-Nya bagi semua    

melalui umat-Nya (17:6, 16; 35:11; 49:9-10). 
 
 
KELUARAN & PENAKLUKAN (Keluaran -1 Samuel 8) 

• Umatnya– Berkat dan Penghukuman Allah melalui Musa, Yosua, Hakim-Hakim, Samuel 
o Berkat Allah blessing… 

� Ia     umat-Nya (Kel. 2:23-24). 
� Ia     diri-Nya kepada umat-Nya (Kel. 6:1-12). 
� Ia     umat-Nya (Kel. 7-18). 

• Lihat juga 2 Sam. 7:23; 1 Taw. 17:21; Is. 63:12-14; Yer. 32:20-21; 
Dan. 9:15; Neh. 9:10. 
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� Ia     perjanjian-Nya dengan umat-Nya di Gunung 
Sinai (Kel. 19). 

� Ia memberikan kepada umat-Nya      (Keluaran-
Ulangan). 

� Ia memberikan kepada umat-Nya      (Yosua). 
� Ia memberikan kepada umat-Nya      (Hakim-

Hakim). 
o Hukuman Allah … 

� Atas      . 
� Atas negeri      . 

o      di dalam Perjanjian Lama - - Keluaran 34:6-7 
� “TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, 

berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya 
kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan 
dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari 
hukuman, ..” 

• Tempat – Allah menyertai umat-Nya di dalam Kemah Suci ... 
o Kehadiran Allah … 

� Dengan tiang awan dan tiang api. 
 
 
 

� Di dalam    . 
� Di    perjanjian. 

o Kemah Suci menjadi titik penting      Allah dengan umat-Nya (2 
Sam. 7:6). 

o Allah berdiam di antara umat-Nya tetapi hanya bisa didekati melalui seorang   
   yang mempersembahkan korban bagi dosa yang layak diterima. 

• Tujuan– Kemuliaan Allah dikenal oleh Semua Manusia melalui karya Pembebasan-Nya  
o Tindakan Allah yang kuat ini didasari oleh kehendak-Nya bahwa semua manusia, 

kelompok dan bangsa “    bahwa Akulah Tuhan” dan mengakui 
serta percaya kepada kemuliaan-Nya  

� “Mereka /Kamu akan tahu bahwa Akulah Tuhan” (disebutkan hampir 
   kali dari Kejadian sampai Bilangan). 

o Keluaran 19:6 – Sebuah kerajaan    … 
� Mereka akan menjadi      pembawa syafaat di 

antara bangsa-bangsa dengan Allah. 
� Bangsa Israel bergabung dengan Allah yang kekal dan kehendak-Nya yang 

kekal untuk membawa dan mewartakan kemuliaan dan kebesaran nama-
Nya sendiri.  

o Bangsa Israel dibebaskan untuk      tanah dari ilah-ilah asing 
dan untuk    kemuliaan nama-Nya bagi bangsa-bangsa. 

 
 
MONARKHI (1 Samuel 9 – 1 Raja-Raja 11; 1 Tawarikh - 2 Tawarikh 9) 

• Umatnya – Berkat dan Penghukuman Allah melalui Saul, Daud dan Salomo  
o Allah menengahi dan melaksanakan perjanjian-Nya melalui    . 

� Berkat atas     kepada perjanjian 
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� Hukuman atas     kepada perjanjian. 
o Allah     perjanjian-Nya dengan umat-Nya melalui Daud– 2 

Samuel 7. 
� Janji untuk memberkati      (2 Sam. 7:9; Kej. 12:2). 
� Janji     atas musuh-musuhnya (2 Sam. 7:11; Kej. 

22:17). 
� Janji adanya hubungan yang unik dengan umat-Nya (2 Sam. 7:14; Kej. 

17:7-8). 
� Janji akan     di masa depan(2 Sam. 7:12-16; Kej. 

21:12). 
o Berkat Allah di antara umat-Nya mencapai    pada masa Daud dan 

Salomo  

• Tempat – Allah berada di tengah umat0n : Bait Suci  
o Umat Allah ditetapkan di       Allah. 
o Kehadiran Allah ditetapkan di      Allah. 

� Dari Kemah Suci ke Bait Allah … 

• Bait Allah     kepada Daud. 

• Bait Allah     oleh Salomo. 
o     Allah diteguhkan di antara umat-Nya  

� Umat-Nya     kemuliaan-Nya  
� Umat-Nya    penyembahan mereka. 

 
 
 
 
 
 

• Tujuan– Kemuliaan Allah Dikenal oleh Semua Bangsa Melalui Pengurapan-Nya  
o Allah memperbaharui perjanjian-Nya dengan Daud tentang    Ia di 

antara segala bangsa (2 Sam. 7:22-24). 
o Allah menetapkan bait-Nya untuk menyatakan     kepada 

orang-orang dari segala bangsa (1 Raja. 8:41-43). 
o Allah memberi perkenanan-Nya kepada Salomo untuk meningkatkan    

   di antara semua bangsa (1 Raja. 10:6-9). 
 
 
ANARKHI (1 Raja-Raja 12 – 2 Raja-Raja; 2 Tawarikh 10 – Ester) 

• Umatnya – Berkat dan Penghukuman Allah melalui Nabi-Nabi Besar dan Nabi-Nabi Kecil  
o Allah mengadakan perantara akan perjanjian-Nya melalui para raja  

� Berkat dalam kesetiaan kepada perjanjian  
� Hukuman dalam ketidaksetiaan kepada perjanjian  

o Allah     perjanjian-Nya melalui    . 
o Para nabi    adanya hukuman dan berkat melalui … 

�     yang baru kepada umat Allah. 
�     yang baru kepada umat Allah  

• Pembebasan dari pembuangan mengikutu pola pembebasa dari  
     (Yer. 16:14-15, 23:7-8; Yes. 43:15-21). 
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• Karya Allah dalam Keluaran memberikan    Allah 
bagi umat di pembuangan (Yes. 40:3-4; 41:17-20; 42:7; 43:1-2, 16-
20; 48:20-21; 49:24-26; 51:9-11; 52:3-4, 11-12). 

� Sebuah    yang baru kepada umat Allah  

•      Allah di dalam hati umat-Nya (Yer. 
31:31-33). 

•     Allah di dalam kehidupan umat-Nya (Yer. 
31:34). 

• Tempat – Allah dengan umat-Nya : Pembuangan 
o Allah akan mengingat umat-Nya. 

� Allah menguatkkan umat-Nya melalui pembuangan  
� Allah     umat-Nya  melalui adanya sisa 

o Mereka akan kembali ke tanah-Nya  
� Pemulihan     akan seperti … 
� Pemulihan     (Yes . 51:3; Yeh. 36:35) 

o Mereka akan membangun kembali Bait-Nya  
� Akan mennujukkan kebesaran      Allah (Yeh. 

40-47). 
� Akan menunjukkan pekerjaan     Allah (Zak. 4:6-9). 

• Tujuan – Kemuliaan Allah akan dikenal di antara segala bangsa melalui Disiplin-Nya  
o Kemuliaan Allah akah dikenal oleh segala bangsa .. 

� Melalui     mereka  (Yeh. 20:32-37; Hab. 1:5-2:20). 
� Melalui bertahannya bangsa itu (Isa.48:9-11). 
� Melalui     mereka(Yeh. 36:22-23; Yes. 60:22). 
� Melalui keselamatan mereka (Yes. 46:13; 49:6). 

o Kemuliaan Allah akan dikenal oleh segala bangsa … 
� Melalui    (Yes. 42:1, 6-8). 
� Melalui    (Yes. 9:6-7). 

 
 
 
 
Yesus (Matius – Yohanes) 

• Umat– Berkat dan Hukuman Allah melalui Kristus  
o Yesus meresmikan pelayanan-Nya, “Waktunya sudah tiba.       

Allah sudah dekat.” 
o Yesus      teka-teki di dalam Perjanjian Lama (Kel. 34:6-

7; Rom. 3:21-26) 
o Jalur keluarga … 

� Ia adalah    dari jalur keturunan Adam 
� Ia adalah    dari keturunan Abraham  
� Ia adalah    dari keturunan Daud 

o Gambaran keseluruhan … 
� Ia adalah    kita (Ulangan 18:15 and Kisah Para Rasul 3:22; 

Ibrani 1:1-2). 

• Ia menyatakan    . 
� Ia  adalah     kita(Ibr. 4:14-5:10). 

• Ia menghilangkan     kita. 



The Church at Brook Hills – Secret Church 

� Ia adalah     kita(Yer. 23:5-6). 

• Ia memerintah sebagai    . 

• Tempat– Allah di antara Umat-Nya : Inkarnasi  
o Allah hidup di tengah umat-Nya! 
o Pengakuan Yesus  

� Akulah     (Yohanes 1:1-14). 
� Akulah     (Yohanes 2:13-22). 

• Bait Allah – Persekutuan paling erat antara Allah dengan manusia  

• Inilah Yesus! 

• Tujuan - Kemuliaan Allah dikenal di antara semua orang melalui keselamatan-Nya  
o Ia adalah     Allah yang menghapuskan segala dosa dunia 

(Yohanes 1:29). 
o Ia adalah    kemuliaan Allah di dunia ini. 

� Amsal 30:4 – “Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah 
mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah 
membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala 
ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu!” 

� Daniel 7:13-14 – “Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak 
datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; 
datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-
Nya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan 
sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan 
bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, 
yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan 
musnah.” 

o Ia adalah pusat     dari rencana Allah bagi dunia  
� Lihat keindahan-Nya … 

• Ia adalah keagungan Allah yang      

• Ia adalah kemuliaan Allah      
 
 
 
 
 
 
 
MASA KINI 

• Umatnya - People – Berkat dan hukuman Allah melalui Gereja-Nya  
o Kristus nabi kita … 

� Kita adalah     (Kisah Para Rasul 1:8) 
o Kristus imam kita … 

� Kita sekarang adalah kerajaan     (1 Peter 2:5-9; Rom. 
15:14-16). 

o Kristus raja kita … 
� Kita sekarang adalah    (Galatia 3:26-4:7). 

o Kristus hakim kita … 
� Kita sekarang ada di bawah    (Yohanes 5:21-27). 

• Tempat – Allah di dalam umat-Nya : Tubuh  
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o Para nabi menubuatkan pembangunan kembali Bait Allah  
� Hal itu akan menunjukkan keagungan    Allah (Yeh. 40-47). 
� Hal itu akan menunjukkan karya     Allah(Zak. 4:6-9). 

o Bait Allah dan tubuh kita  
�      sekarang menyatakan keagungan kemuliaan Allah. (1 

Kor. 3:16-17; 2 Kor. 6:16). 
�      menunjukkan karya Roh Kudus (1 Kor. 6:18-20). 

o Bait Allah dan    kita… 
� Bangsa-bangsa akan      ke Bait Allah (1 Raja. 8:41-

43). 
� Bait Allah sekarang       ke segala bangsa (Kisah Para 

Rasul 1:8). 

• Tujuan – Kemuliaan Allah dilipat-gandakan kepada semua orang  
o Tujuan Yesus:     kerajaan. 
o Tujan kita:      kerajaan. 

� Yohanes 20:21 – “Sebagaimana Bapa sudah mengutus Aku, demikianlah 
Aku        kamu.” 

� Jadikan semua bangsa menjadi murid! 

• Pergi–   kerajaan kepada semua orang  

• Membaptiskan–      kerajaan di antara segala 
bangsa. 

• Mengajar–      kerajaan kepada segala bangsa. 
o Ya Allah, tolonglah kami untuk belajar dari Israel dan Perjanjian Lama dan  

  berkat Allah dengan tujuan Allah. 
 
 
MASA DEPAN 

• Umatnya– Berkat dan hukuman terakhir dari Allah  
o     dari kerajaan (Wahyu. 20:11-21:8): 

�     menunjukkan berkat kekal sang Raja 
�      menunjukkan hukuman kekal sang Raja  

o      kerajaan: 
� “   , karena kerajaan Allah sudah dekat” (Mat. 4:17). 

 
 
 
 
 
 
 

o      kerajaan: 
� “Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan 

percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara 
orang mati, maka kamu akan     ” (Rom. 10:9). 

• Tempat– Allah menyertai, di antara dan di dalam umat-Nya : Tubuh yang sudah ditebus  
o Kita sesama     kerajaan-Nya (Wahyu. 22:1-5). 

� Kemuliaan     dipulihkan (Kej. 3:24). 
� Kemuliaan     dinyatakan (Yes. 35:10; Ibr. 12:22-24). 
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o Kita adalah sesama    dari kerajaan-Nya (Rom. 8:17). 
� Kita adalah milik    (Zak. 13:9). 
� Ia menjadi milik     (Zak. 13:9). 

o Kita adalah sesama     di dalam kerajaan-Nya (Wahyu. 5:10; 2 
Tim. 2:12). 

� Hubungan kita dengan Allah sepenuhnya    . 

• dari keadaan sepenuhnya bersalah dan menjadi sepenuhnya  
    

• Dari rasa malu yang paling rendah kepada    . 

• Dari rasa takut kekal kepada     . 
� Hubungan kita dengan manusia sepenuhnya    . 
� Hubungan kita dengan lingkungan kita sepenuhnya    . 

• Tujuan– kemuliaan Allah dinikmati oleh segala bangsa  
o     dari kerajaan Allah: 

�    Allah… 
� Di    Allah… 
� Menggenapkan       Allah. 

 
“Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak 
yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, 

berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang 
daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan 
bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!" Dan semua malaikat berdiri 
mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan 
takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan 
hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-

lamanya! Amin 
Wahyu 7:9-12 
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KERAJAAN ALLAH 
Peta untuk Memahami Jalur Kisah dari Perjanjian Lama  

  
UMAT 

 

 
PLACE 

 
PURPOSE 

 
 

EDEN 
 

 
 

Berkat Allah kepada 
orang-orang 

kepunyaan-Nya  
 

 
 

Persekutuan yang 
sempurna  

 
 

Kemuliaan Allah 
ditinggikan di antara 

semua Manusia  
 

 
 

KEJATUHAN 

 

Berkat Allah dan 
Penghukuman melalui 

Adam dan Hawa  
 

 

Persekutuan yang 
terganggu  

 

Kemuliaan Allah yang 
kemudian rusak bagi 

semua manusia  

 
 

BAPA-BAPA LELUHUR  

 

Berkat dan hukuman 
Allah melalui Abraham, 

Ishak dan Yakub  

 

Persekutuan yang 
dijanjikan  

 

Kemuliaan Allah 
dikenal di antara 

segala bangsa melalui 
kesetiaan-Nya  

 
 

KELUARAN & 
CONQUEST 

Berkat dan 
Penghukuman Allah 
melalui Musa, Yosua, 
Hakim-Hakim, Samuel  

Allah menyertai umat-
Nya :  

Kemah Suci 

Kemuliaan Allah 
dikenal oleh Semua 

Manusia melalui karya 
Pembebasan-Nya 

 
 

MONARKHI 

Berkat dan 
Penghukuman Allah 

melalui Saul, Daud dan 
Salomo 

 
 

Allah berada di tengah 
umat-Nya :  
Bait Suci  

Kemuliaan Allah 
Dikenal oleh Semua 

Bangsa Melalui 
Pengurapan-Nya 

 
 

ANARCHY 

Berkat dan 
Penghukuman Allah 
melalui Nabi-Nabi 
Besar dan Nabi-Nabi 

Kecil 

 
Allah dengan umat-Nya 

: Pembuangan 

 

Kemuliaan Allah akan 
dikenal di antara 

segala bangsa melalui 
Disiplin-Nya 

 
 

JESUS 
 

 
Berkat dan Hukuman 
Allah melalui Kristus 

 
Allah di antara Umat-

Nya  
: Inkarnasi 

Kemuliaan Allah 
dikenal di antara 

semua orang melalui 
keselamatan-Nya 

 
 

PRESENT 
 

Berkat dan hukuman 
Allah melalui Gereja-

Nya 

 
Allah di dalam umat-

Nya : 
 Tubuh 

Kemuliaan Allah 
dilipat-gandakan 

kepada semua orang 

 
 

FUTURE 
 

 
Berkat dan hukuman 
terakhir dari Allah 

Allah menyertai, di 
antara dan di dalam 

umat-Nya : Tubuh yang 
sudah ditebus  

kemuliaan Allah 
dinikmati oleh segala 

bangsa 

 


