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t,APORAN KEMAJUAN UNIT I

Bagian 1 -- Pertanyaan yang Bersifat Umum untuk Unit I

Sudahkah ~,,'lld.lI" mcmn,u « ,Cl1JlLI na-al d.ilam Unrt 1'1 Bila , I : II
hugk,u rlah nomo: 1

Sudahkah saudara mellld\\ ab semua PCI tanyaan dalam uratan » I ti
BIla sudah lingkar dah nomor 2

Sudahkah saudara mcuycles.nk an semua "soal-soal untuk mc: lJ
drrr"? BIla sudah lmgkai ilah nomor 3.

Sudahkah saudara meninjau ke mbah semua pertanyaan yang t u l i],
tepat jawabannya') BIla sudah hngkanlah nomor 4.

Sudahkah saudara membaca dalam Alkitab semua ayat yang bj I Ll~

saudara baca dalam U I11t 1'1 BIla sudah lingkarilah nomor 5.

Bagian 2 - Pertanyaan Benar - Salah

Lingkarilah nomor di depan pemyataan yang benar atau beri ah
t,1 'Ida X apabila pernyataan itu salah.

Kitab-kttab dalam Perjanjian Lama dibagi atas tiga bagian pok ik,
yaitu sejarah, nubuat, dan syair.

Dalam ajaran Kristen, Kejatuhan menunjuk kepada waktu ; l IS
diusir dari surga

Tujuh orang diselamatkan ketika Allah menghukum dunia der ~. 11

Air Bah.

Ujian pertama Iman Abraham ialah ketika Ia disuruh mengoib: I-

kan Ishak. putranya.

Negara MeSIr terletak antara Sungai Tigris dan Efrat.

Israel menenrna hukum Taurat sementara mereka berkemal- I i
kaki Gunung Smai.

1alan masuk ke pelataran kemah SUCIada di sebelah timur.

Bagian 3 - Pertanyaan Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang tepat yang menyempt 1-

nakan atau menjawab kalimat-kalimat berikut.

I. Tema atau pokok utama Perjanjian Lama ialah
7



,I) sejarah permulaan peradaban
n) buah pikiran orang Ujang yailt' I11CnC<Illkebenaran.
C) pt'! ny.u.ian Allah kepada mauuvi.. melalui perbuatan dan Iirrnan

Nya
dj kisah raja lap lsraet.

,i Kuah k n ah St'ldUh LI,ddl> PCIJanJwn lama
el 1 Tl\LlJ>. :lll", ·,('thhl! sckali hubungannya dcngan kitab-kitab nu-

bua I

bj mel,,,:u'lB; ',co('orJng mcnger u krt.rb-kttab nubuat
c) lebih penung daripada kitab-kitab nubuat.
d) tidak begitu penting seperti kit ab-krtab nubuat.

!.;. Menurut kisah penciptaan yang tel dapat dalam kitab Kejadian ma-
nUSIa diciptakan
a) pada waktu yang sama dengan binatang-binatang di darat.
b) serupa dengan para malaikat.
c) menurut gambar Allah.
d) sebelum ada binatang.

i6. Yang mana dart peristiwa-peristiwa berikut dalam kitab Kejadian
yang menunjukkan bahwa pada suatu hari seorang Juruselamat
harus mati karena dosa manusia?
a) Allah mcmberi pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa.
b) Ular (I bhs) mencobai Hawa untuk melanggar perintah Allah.
c) Adam dan Hawa diusir ke luar dari Taman Eden.
d) Ular (Ibhs) dikutuk oleh Allah.

17. Setelah menerangkan di mana keturunan Nuh menetap, kisah da-
larn kitab Kejadian mengutamakan keluarga
a) Sern.
b) Ham.
c) Yafet.
d) Kanaan.

1 ~. Menurut Roma pasal i, keadaan urnat manusia yang rusak yang
diuraikan dalam Kejadian pasal 6 dan 11 adalah akibat
a] mereka tidak tahu kebenaran.
b) keinginan akan kemakmuran yang lebih besar.
c) mereka kurang pengetahuan yang lebih sempurna.
d) penolakan kebenaran.

19. Panggilan Allah kepada Abram untuk meninggalkan Ur menyang-
kut soal
a) kuasa.
b) penundaan.
c) kekayaan.
d) pemisahan.

20. Orang israel membubuhkan darah anak domba Paskah pada am-
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bang pintu rumah mereka. Ti tain yang mempunyai ak hat
sama ialah ketika
a) nama Abram diganti menjadi Abraham.
b) Nuh membangun bahtera.
c) Ishak menikah dengan Ribka.
d) Abram pindah dan Ur ke Haran.

1. Pernyataan mana yang berasal dali hukum moral yang Tuhan l, r
kan kepada Israel?
a) Rayakan tiga han raya setahun untuk menghormati Aku.
b) Persembahkan korban sajian kepada Tuhan selama tujuh ha i
c) Hormatilah ayahmu dan Ibumu.
d) Imam tidak boleh mencukur rambut kepalanya.

, Perlengkapan dalam Kemah Kehadiran Tuhan yang paling I' a
menggambarkan kematian Kristus karcna dosa kita ialah
a) mezbah korban bakaran.
b) kandil emas
c) meja roti sajian
d) bejana pembasuhan dan tembaga.

1 Hanya pada Hall Raya Pendamaian unam besar .nernercikkan d.31 11

korban pada
a) mezbah pembakaran ukupan dali emas.
b) tutup pendamaian.
c) mezbah korban bakalan.
d) kedua kerub.

I. Salah satu akibat ketidakpercayaan Israel di Paran ialah bahwa
a) hanya para imam dan orang Lewi yang diperkenankan met I a

suk i Kanaan.
b) mereka harus mengembara dr padang gurun selama 60 tahu-i.
c) tak seorang pun yang atas 20 tahun dapat memasuki t.uuh

Kanaan di kemudian hari.
d) semua pengintai mati karena tulah.

ji la saudara telah menyelesaikan Catatan Siswa ini, periksalah ketrl {,I,
11 !tuk memastikan bahwa saudara telah menjawab semua pertan ~a1/1.

A -mudian kembalikan kepada kantor LKTI pada alamat yang terc 1'1'

I. In di bawah ini untuk diperiksa.

7 tlislalt pertanyaan yang saudara ingin tanya kepada pengasuh U; I[

K timlah catatan siswa ini kepada:



PROGRAM PELAYANAN KRISTEN LKTI

Buku pegangan ini adalah salah satu dari delapan belas buk i, pelajaran
Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasic nal. Lam-
hang di sebelah kiri merupakan petunjuk untuk urutan pelaja 'an dalam
-eri ini, yang terdiri dari tiga unit dan tiap unit mempunyai er am buku.
Kemah, Bait Suci, dan Istana: Kitab Pengantar Perjanjian Lama adalah
"nata pelajaran kedua dalam Unit II. Saudara akan mendapat manfaat lebih
hesar, kalau mengikuti pelajaran-pelajaran ini menurut un lan yang
uitetapkan .

Bahan pelajaran dalam Program Pelayanan Kristen ini direncanakan
dalam bentuk untuk belajar sendiri, khusus untuk pekerja-pekerja Kristen.
Para peserta akan memperoleh pengetahuan Alkitab dan ketrampilan yang
perlu bagi pelayanan Kristen yang praktis. Saudara boleh mengik itinya un-
Iuk menerima ijazah atau untuk perkembangan pribadi.

I~ERHATlAN

Bacalah Kata Pengantar dengan saksama. Penting sekal saudara
mengikuti petunjuk-petunjuk ini supaya dapat mencapai tujuan pelajaran
I' li dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan Catatan Siswa

Alamatkan semua surat kepada pembimbing saudara pada alamat yang
tercantum di bawah ini:

International Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
(Brussels) Belgium



Kata Pengantar

Belajar Mengenai Umat Allah

Dalam kursus ini saudara akan mempelajari Perjanjian Lama, bagian per-
tama dalam buku yang terpenting di dunia, yaitu Alkitab. Perjanjian Lama
bercerita tentang Pencipta langit dan bumi. Inilah kisah mengenai hubungan-
Nya dengan umat yang dipilih-Nya sebagai saluran untuk memberkati durna:
umat Al/ah.

Dalam unit pertama terdapat satu pasal pendahuluan yang akan menolong
saudara menemukan mengapa Perjanjian Lama merupakan suatu berita un-
tuk saudara pribadi. Saudara akan menemukan juga beberapa kenyataan
menarik tentang bagaimana Perjanjian Lama itu dilindungi dan diteruskan
kepada kita. Dalam pasal lain dalam unit satu saudara akan belajar tentang
bagaimana Allah menciptakan umat manusia dan mulai menyatakan diri-Nya
kepada mereka. Saudara akan melihat bagaimana Ia memanggil suatu umat
yang khusus untuk menjadi milik-Nya dan membebaskan mereka dari per-
budakan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan bagaimana la mengajar
mereka untuk beribadah kepada-Nya.

Dalam unit kedua saudara mulai mengetahui tentang Palestina, negara yang
dijanjikan Tuhan kepada umat-Nya. Dengan pertolongan peta dan tabel saudara
akan mulai mengerti ciri-ciri utama negeri itu. Saudara akan mengikuti umat
Allah ketika mereka memasuki negeri ini, mendudukinya dan akhirnya mengam-
bil tempat mereka di antara bangsa-bangsa di dunia. Saudara akan belajar ten-
tang kebesaran dan kemuliaan yang mereka miliki ketika mereka hidup taat
kepada Allah.

Dalam unit ketiga saudara akan melihat bagaimana umat Allah diasingkan
dari negeri mereka karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Inilah masa
kegagalan yang sangat menyedihkan. Tetapi saudara akan menemukan juga
bahwa Allah tetap berfirman kepada mereka, bagaimana Ia membawa mereka
kembali ke negeri mereka dan membangkitkan semangat mereka untuk mem-
bangun kembali apa yang sudah dihancurkan. Pada waktu saudara memikirkan
masa yang khusus ini dalam sejarah mereka, saudara akan menarik pelajaran-
pelajaran yang berharga mengenai pentingnya ketaatan dan kemungkinan
pemulihan.
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6 Kl-MAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

f·. ur sus ini tidak hanya akan menolong saudara untuk menger t Perjan-
jian I ama, tetapi juga Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu me r ggenapi
PerJCI .jian Lama. Penyelidikan mengenai sejarah umat Allah ni akan
meng .atkan pengetahuan saudara akan cara dan firman Allah ser ra hidup
saud, a bersama DIa.

Penjelasan Mata Pelajaran

Buku Kemah, Bait SUCI, dan Istana merupakan pengantar Perjanjian Lama.
Buku ni menekankan sejarah umat Allah, dengan memperhatikan secai <l khusus
perbu uan-perbuatan Allah yang luar biasa dan firman nubuat yang j berikan-
Nya ' .hubungan dengan perbuatan-perbuatan itu. Di samping itu ( iuraikan
uruta dan arti pengalaman-pengalaman umat Allah, serta memeriksa t ubungan
mere! a dengan Dia dan keberhasilan serta kegagalan mereka. Pelajar akan
mene I tukan banyak kebenaran dalam Perjanjian Lama yang akan n ienolong
dia UI tuk mengerti Alkitab, jalan hidupnya dengan Allah, dan pela) anannya
bagi uhan.

Tujuan Mata Pelajaran

Sesud ih menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

I. Mc terangkan mengapa orang percaya dewasa ini dapat mernpero eh man-
fa, dengan mempelajari Perjanjian Lama.

2. Mc ierangkan tentang negara Palestina, dan kejadian-kejadian penti 19 dalam
sej.irah umat Allah.

3. Mc ighargai nilai berbagai macam penulisan yang terdapat dalarr Perjan-
jia: Lama.

4. Mcierapkan dalam kehidupan saudara sendiri dan mengajarkar kepada
ora-tg lain kebenaran-kebenaran mengenai Allah yang terdapat da am Per-
jail ian Lama.

Buku Pegangan

Saudara akan mempergunakan buku, Kemah, Bait Suci, dan Ista ra, yang
dikarang oleh Rick C. Howard sebagai buku pelajaran dan buku pen bimbing
untuk mata pelajaran ini. Selain dari buku ini, saudara juga memt utuhkan
sebuah Alkitab.
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Waktu yang Dipakai untuk Belajar

Banyaknya waktu, yang saudara butuhkan untuk mempelajari uap pela-
jaran, tergantung kepada pengetahuan saudara tentang pokok pelajaran dan
ketrampilan belajar saudara sebelum saudara mempelajari mata pelajaran 1111.

Waktu yang saudara pakai juga tergantung kepada sejauh mana vaudara
menuruti petunjuk-petunjuk, dan mengembangkan ketrampilan yang diperlukan
untuk belajar sendiri. Karena itu, rencanakanlah jadwal dan waktu belajar
saudara, sehingga saudara mempergunakan cukup waktu unuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditentukan oleh pengarang mata pelajaran ini dan juga tujuan-
tujuan pribadi saudara.

Susunan Pelajaran dan Pola Belajar

Tiap pelajaran disusun sebagai berikut: I) judul pasal; 2) pendahuluan
pasal; 3) ikhtisar pasal; 4) tujuan pasal; 5) kegiatan belajar; 6) uraian pasal,
termasuk pertanyaan-pertanyaannya; 7) soal-soal untuk menguji diri (pada akhir
uraian pasal); 8) jawaban pertanyaan dalam uraian pasal.

Ikhtisar dan tujuan pasal akan memberikan saudara gambaran umum ten-
tang pokok yang dibahas, menolong saudara untuk memusatkan perhatian pada
bagian-bagian yang penting sementara belajar, dan menunjukkan apa yang
harus saudara pelajari.

Uraian pasal akan memudahkan saudara untuk mempelajari bahan pela-
jaran ini dengan saksama. Dengan cara mempelajari bagian demi bagian,
saudara dapat memanfaatkan dengan baik waktu belajar yang pendek -
bilamana ada waktu terluang - daripada menunggu hingga saudara mendapat
cukup waktu untuk mempelajari satu pelajaran sekaligus. Semua uraian, latihan,
dan jawaban direncanakan sedemikian rupa untuk menolong saudara mencapai
tujuan-tujuan pasal.

Beberapa pertanyaan dalam uraian pasal dapat dijawab pada tempat-
tempat yang telah disediakan di dalam buku pelajaran saudara. Pertanyaan-
pertanyaan lainnya memerlukan sebuah buku tulis. Pada waktu menulis
jawaban-jawaban di dalam buku tulis saudara, jangan lupa mencatat nomor
dan judul pasal. Tulislah jawaban-jawaban saudara sesuai dengan urutan nomor
yang tepat. Hal ini akan menolong bila saudara meninjau kembali pelajaran-
pelajaran untuk catatan siswa.

Janganlah saudara melihat pada jawaban-jawaban yang tertera di dalam
buku pelajaran ini sampai saudara sendiri telah menjawab pertanyaan-
pertanyaan itu lebih dahulu. Sebab kalau saudara sendiri menemukan jawaban-
jawaban tersebut, maka saudara dapat menyimpan dengan lebih baik di dalam



8 KEMAH. BAIT SUCI, DAN ISTANA

ingata I apa yang saudara pelajari. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelaahan dalam uraian pasal, cocokkanlah jawaban-jawaban saudan dengan
jawaban-jawaban yang terdapat di dalam buku pelajaran saudara. T...ndailah
jawab" n saudara yang tidak tepat, kemudian tulislah jawaban yang tepat.

Pt rtanyaan-pertanyaan ini amat penting, dan akan menolong saudara un-
tuk mi ngembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan pelayanan Kristen
saudara. Kegiatan-kegiatan yang disarankan. juga akan menolong saudara untuk
beralih dari teori ke praktek.

Bagaimana Menjawab Pertanyaan-pertanyaan

Al d berbagai macam pertanyaan dan soal-soal untuk menguji dir dalam
buku p -rnbimbing ini. di bawah ini adalah beberapa contoh dan bagaimana
menjav abnya. Keterangan khusus akan diberikan bagi jenis-jenis pert snyaan
lain ya: g mungkin timbul.

Pe' ranyaan PILIHAN GANDA meminta saudara memilih salah ~,'tu dari
jawabar -jawaban yang sudah disediakan.

Contoh Pertanyaan Pilihan Ganda
) Alku tb mempunyai sejumlah
a) 100 t uku.
b) 66 bi.ku.
c) 27 b. KU.

la" aban yang benar ialah bj 66 buku. Lingkarilah jawaban b) dalam buku
pernbirn-ung, seperti berikut ini:

I Alk rt.ih mempunyai sejumlah
3!~ 100 h iku.

®1\66 bux u.
c) 27 blHIJ.

(Ka..ang-kadang bagi pertanyaan pilihan ganda ini ada lebih da r I satu
Jawaban vang benar. Dalam hal itu, saudara harus melingkari huruf di Iepan
setiap ja 'aban yang benar.)

Per: .nyaan BENAR-SALAH meminta saudara memilih pertanyaan yang
BENAR lari antara beberapa pernyataan.

Contoh j 'ertanyaan Benar-Salah
2 Yang ianakah yang BENAR dari pernyataan-pernyataan di bawah mr?
a Alkiran mempunyai sejumlah 120 buku.

(!v Alkital- adalah berita bagi orang-orang percaya sekarang ini.
c Semua penulis Alkitab menuliskan dalam bahasa Ibrani.('P Roh 1\ idus mengilhami penulis-penulis Alkitab.
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Pernyataan b dan d benar. Saudara harus melingkari kedua huruf uu un-
tuk menunjukkan pilihan saudara, seperti yang terlihat di atas.

Pertanyaan MENCOCOKKAN meminta saudara mencocokkan hal-hal
yang sesuai, misalnya nama dicocokkan dengan uraiannya, atau kitab dengan
penulisnya.

Contoh Pertanyaan Mencocokkan

3 Tuliskan nomor nama pemimpin di depan kalimat yang menguraikan apa
yang dilakukannya oleh pemimpin itu.
J. a Menerima Hukum Taurat di Gunung Sinai.
.1..,. b Memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan.
cl.t. c Berbaris mengelilingi Yerikho .
.1.. d Diam di istana Firaun.

1. Musa
2. Yosua

Kalimat a dan d berhubungan dengan Musa, sedangkan kalimat b dan c
berhubungan dengan Yosua. Saudara harus menuliskan 1 di depan a dan d,
dan 2 di depan b dan c, seperti yang terlibat di atas.

Cara-cara Mempelajari Mata Pelajaran Ini

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, maka pekerjaan
saudara seluruhnya dapat diselesaikan melalui Pos. Walaupun saudara boleh
mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, namun saudara juga dapat
mempelajarinya dalam kelompok atau dalam kelas.

Apabila saudara mempelajari mata pelajaran ini dalam kelompok atau
dalam kelas, maka guru saudara mungkin akan memberikan petunjuk-petunjuk
tambahan, selain yang sudah ada di dalam buku ini. Jika demikian, saudara
harus menuruti petunjuk-petunjuknya,

Kemungkinan saudara berminat untuk mempergunakan mata pelajaran ini
dalam kelompok penelaahan Alkitab di rumah, dalam salah satu kelas di gere-
ja, atau di Sekolah Alkitab. Saudara akan menemukan bahwa baik isi pela-
jaran, maupun metode belajarnya sangat baik untuk maksud ini. Mata pela-
jaran ini dapat menjadi pembantu yang baik bagi pelajar maupun Guru.

Catatan Siswa

Jika saudara mempelajari mata pelajaran ini seorang diri, saudara akan
menerima catatan siswa bersama-sama dengan mata pelajaran ini. Jika saudara
belajar bersama dalam suatu kelompok atau dalam kelas mungkin saudara akan
menerima bahan yang sama. Catatan siswa harus diselesaikan sesuai dengan
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perun- uk-petunjuk yang terdapat dalam buku, dan petunjuk-petunju k dalam
catata-i siswa itu sendiri. Saudara harus menyelesaikan dan mengirimk, tn setiap
catatan siswa kepada pembimbing saudara untuk dikoreksi dan unt lk men-
dapatkan saran-sarannya mengenai pekerjaan saudara.

Tanda Tamat

S, sudah saudara berhasil menyelesaikan mata pelajaran ini, dan sesudah
pembrrnbing saudara memberikan nilai akhir terhadap catatan sisw.. maka
saudar ,1 akan menerima Tanda Tamat. Setelah menyelesaikan 18 buk 1 dalam
Prograrn Pelayanan Kristen ini, saudara akan menerima suatu ijaz.ih yang
rnenar.k. Atau, jika saudara lebih suka, saudara dapat mempelajari mata pela-
jaran ni untuk memperkaya kerohanian saudara sendiri tanpa m -ndapat
sertipik at.

Pengarang Buku Ini

RI. k C. Howard telah dilantik menjadi pendeta sejak tahun 1961. S,-karang
ini, beliau menggembalakan sebuah gereja di Redwood City, Califor r ia, dan
mengajar di Bethany Bible College di Santa Crusz, California. Beli.iu juga
melayani dalam Departemen Kaum Muda dari organisasi gerejanya. Beliau men-
jadi do-en di Northeastern University di Boston, Massachusetts, dan Jivangel
College di Springfield, Missouri.

Da.am kursus ini, beliau menulis dari pengalamannya sebagai I enulis,
redaktur dan guru Alkitab. Buku-buku karangannya adalah antara 1.111: The
Servant and His Lord, The Koinonia Principle, The Christ Cell, dan Cnrtstian
Center Principles. Beliau juga yang menulis Pendewasaan Kristen, sebua h buku
dalam Program Pelayanan Kristen Lembaga Kursus Tertulis Internasioru I. Lagi
pula, beliau telah mengadakan perjalanan ke berbagai bagian dunia sebagai
guru da n pengkhotbah.

Pdi Howard telah memperoleh gelar B.A. di Grove City College d. Penn-
sylvania dan gelar MA. dalam Sejarah diperolehnya di Memphis State U niver-
sity di Memphis, Tennessee.

Pembimbing Saudara

Pembimbing saudara dengan senang hati akan menolong denga 1 cara
apapun vang mungkin. Jika saudara mempunyai pertanyaan tentang mat 1 pela-
jaran ini, jangan segan-segan bertanya kepadanya. Jika beberapa orang ingin
mempelajari mata pelajaran ini bersama-sama, tanyakanlah Pembi nbing
saudara tentang persiapan-persiapan khusus untuk studi kelompok.



KAT A PENGANT AR II

Kiranya Allah memberkati saudara sementara saudara mulai mempelajari
mata pelajaran t-ntang Kemah. Ball Suci, dan Istana, Semoga pelajaran ini
akan memperkaya kehidupan dan pelayanan Kristen saudara, dan menolong
saudara untuk memenuhi secara efektif bagian saudara di dalam tubuh -
Kristus.



---------,--
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 I, ang sama dengan reaksi kita sekarang ini! Mereka percaya kepad I Allah,
tetapi kadang-kadang mereka meragukan-Nya. Mereka menyaksikan riujizat-
mujiza -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 Perjan-
jian 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 diri-
Nya kepada kita dalam dua cara dasar: I) melalui pekerjaan-pekerjaan-Nya
yang besar, dan 2) melalui berita-berita nubuat-Nya.

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 Lama

14
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerima, menghargai, dan mengindahkan Perjanjian Lama sebaga: Fir-
man Allah.

• Memberikan beberapa fakta mengenai isi dan nilai Perjanjian Lama.

• Menuliskan cara-cara dengan mana berita Perjanjian Lama diterapkan
kepada orang percaya sekarang ini.

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 mempela-
jari pelajaran ini.

2. Bacalah kata pengantar dengan saksama, terutama perhatikanlah bagian
"Bagaimana Menjawab Pertanyaan Pelajaran."

15
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3. Ba' alah kata pengantar dengan saksama, terutama perhatikanlah bagian
"Bagaimana Menjawab Pertanyaan Pelajaran."

4. Ba' alah uraian pasal dengan saksama dan jawablah tiap-tiap pert anyaan-
nya Setelah saudara menjawab satu pertanyaan, bandingkanlah . awa ban
saudara dengan jawaban yang diberikan pada akhir pasal. Jika pe 'ru, per-
baikilah 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 per-
tanyaai ini: Hubungan apakah yang ada antara Allah dan manusia?

Al-.itab menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena ialah finr an dan
wahyu Allah sendiri, Pencipta dan Penebus.
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Alkitab Adalah Berita Allah Kepada Kita

Tujuan 1. Menyebutkan tiga cara dengan mana Allah berfirman kepada
manusia.

Allah menciptakan manusia untuk bersekutu dengan-Nya. Ia ber t rrrnan
kepada manusia dengan cara yang nyata sekali melalui suara alam atau CIP-
taan 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 Yohanes 1:1,2,14 dan Wahyu 19:13. Dcngan nama apa Ycvus
dinyatakan dan dikenali dalam ayat-ayat ini?

2 Dalam buku catatan saudara, tuliskan ketiga cara Allah berbicara kepada
kita.

Alkitab Diilhamkan Allah

Tujuan 2. Mengenali pernyataan-pernyataan yang selaras dengan kenyataan
bahwa kata-kata dalam Alkitab 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 mem-
buktikan 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 .ebenar-
nya be-arti "dinafaskan oleh Allah" - hidup-Nya sendiri. Apabila or ang per-
caya 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 rnasing-
masing 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 1sendiri
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 nilai. kegu-
naan, dan pengaruh Alkitab.

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 kli yang
pertam" -tarna dituliskan, tetapi merupakan buku pertama yang dicetak setelah
pembuaan mesin cetak pada tahun 1450. Sekarang, lebih dari 30 «)().OOO
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Alkitab dicetak tiap tahun. Beberapa bagian Alkitab telah diterjemahkan ke
dalam 1090 bahasa, dan seluruh Alkitab telah diterjemahkan ke dalarn 191
bahasa.

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 tema-
tema 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, ber-
doa dengan suara nyaring, "Tuhan, bukalah mata Raja Inggm." Betapa besar-
nya pengorbanan Tyndale untuk memberikan Alkitab kepada orang lain.

4 Dalam buku catatan saudara, tuliskan tiga fakta yang menunjukkan mlar,
kegunaan, dan pengaruh Alkitab.

ALLAH BERFIRMAN MELALUI PERJANJIAN LAMA

Perjanjian Lama adalah Firman Allah

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

Mungkin saudara bertanya, "Apakah ada alasan yang kuat untuk
menerima Perjanjian Lama sebagai Firman Allah?" Satu cara sederhana un-
tuk 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.
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K -nyataan-kenyataan mi menunjukkan bahwa Yesus dan para pen i.lis Per-
janjia 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 1tertentu
dalam \Ikitab. Pentinglah untuk mengingat pemakaian yang berbeda-r-eda ini
semen r ara mempelajari dan membaca Alkitab.

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 bangsa
Yahudi Tetapi kitab itu bukan sekedar sejarah saja. Perjanjian Lama adalah
sejarah kudus yang menceritakan bagaimana Allah menyatakan diri-Nya kepada
manusi l. Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana Allah bekerja dengan
bangsa lang disebut Israel. Namun demikian, Allah bukannya Allah oral g Israel
saja, m -lainkan adalah Penguasa tertinggi bagi sekalian bangsa di mar, -mana.
Keben, -an berikut ini sangat penting:

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 Per-
janjian Lama?
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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 Perjanjian Lama

Tujuan 5. Memilih uraian yang memberitahukan bagaimana Perjanjian Lama
diteruskan kepada kita.

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" Kitab-
kitab 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 ter-
jemahan dalam bahasa Yunani. Tradisi mengatakan bahwa 72 orang penter-
jernah 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 Tyn-
dale, 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 Perjan-
jian 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 Lama merupakan suatu pesan
pribadi dan Allah kepada kita.

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 in-
ilah 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 sam-
pai 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 kejadian-
kejadian yang tercantum di dalamnya, kita dapat menemukan banyak hal ten-
tang 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 Perjanjian Lama
merupakan pesan pribadi bagi kita.

PENDEKATAN KITA TERHADAP PENELAAHAN PERJANJIAN 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. Selan-
jutnya, 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 kira-
kira ~,,)()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: Keja-
dian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelompok kitab-kitab ini ser-
ing 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 mem-
punya, berita bagi generasi mereka sendiri, tetapi sering kali mereka j .iga ber-
bicara 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 Lama di sebelah
kanan vang paling sesuai dengan isinya .

.... a 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 anak-
anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat."

.... c . Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-
I,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
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TABEL 1: BAGIAN-BAGIAN DI PERJANJIAN LAMA

Sejarah

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

Puisi Nubuat

Ayub
Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung

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

Tujuan 8. Mengenali ciri-ciri penelaahan Perjanjian Lama secara kronologis.

Penelaaban 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 kejadian-
kejadian 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 bersarna-
sama .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.

1ABEL 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

Hak 11-Hakim
Rut
I Samuel

Ayub

Kera aan Serikat

I da, "Samuel
I dar " Raja-raja
I dar II Tawarikh

Mazmur
Amsal
Pengkhotbah
Kidung Agung



CARA-CARA DAN FIRMAN ALLAH

Unit 2 sambungan

SEJARAH NUBUAT
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11 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR mengenai
penelaahan Perjanjian Lama secara kronologis.

a Semua kitab nubuat dipelajari sebagai suatu kelompok sebelum kitab-kitab
sejarah dipelajari.

b Dalam penelaahan kronologis, hal yang penting adalah kurun waktu yang
diliput oleh sebuah kitab.

c Kitab Amos harus dipelajari sebelum kitab Daniel.

Kerajaan yang Pecah

I Raja-raja 11 -1 2
II Raja-raja
II Tawarikh

Yesaya
Mrkha
Nahum
Zefanya

Yunus
Hosea
Amos
Yael

Yererrua
Ratapan
Habakuk
Obaja

Kata-kata dalam Mikha 4:2 akan memberikan suatu tema yang baik bagi
kita, pada waktu kita mulai mempelajari Perjanjian Lama:

Unit 3; Pasal 9-10: Penghancuran dan Pembangunan Kembali

Penawanan:

II Raja-raja 17: 14-1 8Yehezklel
Mazmur 137 Daniel
Ester

Pemulihan:

Ezra
Nehemia

Hagat
Zakharia
Maleakhi

Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya la
mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan me-
nempuhnya.
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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. Kemu-

dian, icokkanlah jawaban saudara dengan jawaban yang diberikan pad a bagian
belak Ing bUKU ini. Ulangilah setaip pertanyaan yang salah dijawab.

I SL tu contoh tentang Allah berbicara kepada kita melalui fir n .m yang
tertu. , Ialah
a) mi izat yang dilakukan Yevus ketika membangkitkan Lazarus dan antara

au 19 mati.
b) bal vaknya bentuk kehidupan yang menunjukkan kuasa Allah.
c) ku b Mazmur dalam Alkitab.

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

3 Ka ena semua perkataan dalam Alkitab telah diilhamkan Allah, maka
a) sen ua penulisnya mempunyai gaya yang sama.
b) ket rbadian manusia tidak terlibat di dalamnya.
c) da; it dipercaya dan seluruhnya benar.

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 Per-

jan an Lama sebagai firman Allah.
d Dal .m Perjanjian Baru, kata "Kitab Suci" biasanya menunjuk ke o ida Per-

jail an Lama.

5 Po- jk utama karya-karya tulisan dalam Perjanjian Lama yang diseb rt kitab-
kitab 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 dipela-
jari 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 kejadian-

kejadian dalam buku A dan buku C.
c) Buku C yang menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi setelah kejadian-

kejadian dalam buku B.

7 Lingkarilah huruf di depan seteiap fakta yang menunjukkan bahwa Per-
janjian 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 naskah-

naskah 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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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

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

1 Idi disebut "Firman" atau "Firman Allah."

7 CI Yesus mengatakan bahwa perkataannya itu selama-lamanya nenar ,
dj Seluruh isinya tidak dihasilkan oleh kemauan manusia.

2 Ti.han berbicara kepada kita melalui a) alam atau ciptaan, b) F r mannya
ya ig tertulis yaitu Alkitab dan c) Yesus Kristus.

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

3 al Meskipun semua kata dalam Alkitab diilhamkan All ah, Ia
nemperkenankan penulis-penulisnya mempergunakan gaya mereka
.endiri.

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

4 Ja« aban saudara dapat mencantumkan fakta-fakta yang diberikar dalam
bas ian ini, seperti: Alkitab adalah buku yang pertama-tama dicetak, bagian-
ba, iannya telah diterjemahkan dalam lebih dari 1090 bahasa, dan \lkitab
me npunyai pengaruh yang besar atas kehidupan banyak orang. C an lain
sel' igainya.

10 a :) Puisi (Mazmur 116: 1).
b ,) Nubuat (Yoel 2:28).
c l Sejarah (II Raja-raja 23:19).
d II Sejarah (Yosua 4:19).

5 a "I esus mengatakan bahwa orang Saduki keliru karena merek.. tidak
r iengerti Kitab Suci. Yesus memakai Kitab Suci ketika bercakap -cakap
.engan orang Farisi.

b Kitab Suci berbicara mengenai Kristus, karena Ia menerangkan ar a yang
c.rkatakannya mengenai diri-Nya.
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c Apa yang dikatakan Kitab Suci selalu benar.
d Seluruh Kitab Suci diilhamkan oleh Allah.
e Kitab Suci tidak dihasilkan oleh kemauan manusia, melainkan bcr aval

dari Allah oleh dorongan Roh Allah.

11 a Salah.
b Benar.
c Benar.

6 Kita harus memperlakukannya dengan penuh hormat sebagai berita Allah,
bukan berita manusia.



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

32



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



SEJARAH UMAT MANUSIA 35

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.
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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.



48 KEMAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

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



Sejarah Umat
yang Terpilih

Kita telah membicarakan asal usul dunia dan sejarah rnula-rn lia umat
manu-ia. Sekarang kita mempelajari kisah satu orang saja dan permulaan suatu
bang' d yang dipakai oleh Allah untuk melaksanakan maksud-Nya b agi umat
manu-ia. Orang itu adalah Abraham; dari kedua belas putera cucunya, Yakub,
bangsa Israel diturunkan.

Allah memilih orang Israel menjadi umat-Nya karena Ia meng nginkan
suatu bangsa yang dapat dipakai-Nya untuk melaksanakan rencan I-Nya di
dalam dunia. Pilihan-Nya itu dimaksudkan untuk menghasilkan tiga manfaat
penting. Pertama, ibadah kepada diri-Nya, Allah yang benar, akan tepelihara
di tengah-tengah kegelapan yang makin pekat yang menimpa rlunia irn. Kedua,
firman-Nya yang tertulis, Kitab Suci, akan dituliskan, dijaga, dan di :eruskan
kepada generasi-generasi masa depan. Dan ketiga, garis keturunan bagi Penebus
yang dijanjikan itu, Tuhan kita Yesus Kristus, akan dilanjutkan. VIT at Allah
yang akan memungkinkan terjadinya ketiga manfaat ini dipanggil untuk
memenuhi tanggung jawab yang besar!

Pelajaran ini akan menolong saudara untuk melihat bagaimana Allah
menunjukkan kuasa-Nya yang besar ketika Ia memilih, memelihara, dan
melepaskan umat-Nya. Mujizat-mujizat yang luar biasa telah dilakuxan oleh
Dia bagi mereka! Saudara akan memperoleh pengertian baru mengenai rencana-
Nya sementara saudara mempelajari kejadian-kejadian ini.

ikhtisar pasal

Harapan Diberikan
Seorang Menanggapi
Suatu Bangsa Dilahirkan
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Membicarakan pengalaman-pengalaman Abraham dan bagaimana kaitan-
nya dengan kehidupannya dalam iman dan dengan bangsa israel.

• Menguraikan kejadian-kejadian dalam masa perhambaan dan pelepasan
Israel serta menerangkan maknanya.

• Menerangkan rencana Allah ketika mengizinkan umat-Nya mengalami pen-
cobaan dan penderitaan.

kegiatan belajar

1. Bacalah Kejadian II sarnpai Keluaran 14 dalarn Alkitab sebagaimana diminta
dalam pelajaran ini.

2. Pelajarilah uraian pasal dengan saksama; jawablah pertanyaan-pertanyaan
dan cocok kan jawaban saudara dengan jawaban yang terdapat pada akhir
pasal ini. Perhatikanlah secara khusus ajaran mengenai kehidupan Abraham.
Kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri dan cocok kan jawaban saudara
dengan jawaban yang terdapat pada akhir buku.

53
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uraian pasal

HAR.'PAN DIBERIKAN

Masa Kegelapan

Bacalah Kejadian JJ:J-9

Tujua 1 I. Memilih sebuah pernyataan yang menunjukkan ba uumana
peradaban yang diuraikan dalam Kejadian 11 menjelaskan J ola yang
diberikan dalam Roma J.

I-ukuman dengan Air Bah tidak menghentikan pemberontakan erhadap
Allah Orang-orang, yang semuanya berbahasa satu itu, membuat set uah ren-
cana "ang jahat dan bodoh. Mereka membangun sebuah kota dengar menara
yang ( inarnakan menara Babel atau Babilon. Rupanya menara ini ada ah suatu
usaha untuk meninggikan diri mereka di atas kuasa Allah, sama sep .rt: yang
ingin .iilakukan Iblis (Lukas 10: 18; Yesaya 14: 12-14). Tetapi Allah rner ghukum
merek r, Ia mengacaukan bahasa mereka yang lazim itu dan mencerai-ceraikan
mereka ke seluruh bumi, setiap kelompok dengan bahasanya sendiri. Dengan
demi]. mn hancurlah kemampuan mereka untuk mengadakan pemberontakan
bersat-ia.

j(, eadaan manusia yang memberontak yang diuraikan dalam Kej adian II
meru I akan contoh yang baik menenai pola yang diberikan dalam .~oma 1.

1 Ba, alah Roma I: 19-29 dan jawablah pertanyaan berikut dalam buku catatan
sauda a.
a Ap I yang dapat diketahui tentang Allah melalui karya-karya cip! aan-Nya

(ay it 20)?
b Ba..aimana orang menolak kebenaran Allah (ayat 21)?

Mula-mula orang menolak kebenaran tentang Allah. Setelah itu mereka
meng mbil lima langkah yang menurun ketika mereka menolak kelenaran.

I Pikiran mereka yang kosong dipenuhi dengan kegelapan (ay.r 21).
2 Mereka menyembah patung-patung yang menyerupai manusia, burung,

binatang yang berkaki empat, atau binatang yang menjalar ( iyat 23).
3 Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka ur tuk ber-

buat yang bejat (ayat 24).
4 Allah membiarkan mereka melakukan perbuatan seksual yanf tak wa-

Jar (ayat 26, 27).
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5. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang rusak karena mereka
menolak untuk mengingat pengetahuan yang benar mengenai Allah (ayat 28).

Karenanya keadaan manusia yang rusak yang digambarkan dalam Keja-
dian 11, sama seperti keadaan rusak yang diuraikan dalam Kejadian 6,
merupakan akibat keputusan manusia untuk menolak kebenaran Allah. Ingatlah
bahwa semua orang yang disebut dalam Kejadian 11 adalah keturunan Nuh
yang dekat. Mereka sudah mengenal Allah.

Ahli sejarah terkenal, Arnold Toynbee, telah mengusut 21 peradaban yang
terpisah selama 6000 tahun sejarah. Ia mulai dengan peradaban Sumer dan
Akad, yang didirikan segera setelah Allah menghukum peradaban yang disebut
dalam Kejadian 11. Ia menyudahi pengamatannya dengan peradaban-peradaban
yang ada di dunia dewasa ini. Ia menemukan bahwa tiap-tiap peradaban itu
mengikuti pola kemunduran yang sama. Benih pemberontakan yang akhirnya
akan menghancurkan diri mereka sendiri memang ada di dalam diri semua
orang.

2 Peradaban yang digambarkan dalam Kejadian 11 merupakan sebuah con-
toh dari pola yang terdapat dalam Roma 1 karena orang-orang dalam peradaban
itu
a) tidak mempunyai nenek moyang yang saleh yang mengikuti Tuhan.
b) menolak kebenaran yang dahulu dikenalnya.
c) tidak mempunyai pengetahuan atau pengertian mengenai kebenaran.

Kesetiaan Allah

Bacalah Kejadian 12:1-3

Tujuan 2. Menguraikan panggilan Allah sertajanji-janji-Nya kepada Abraham.

Masa waktu yang diliput dalam Kejadian 12-50 disebut masa patriarkh
karena berhubungan dengan orang-orang yang dikenal sebagai para patriakh
- bapa-bapa jasmaniah (dan rohaniah) umat Allah. Para patriakh itu adalah
Abram (yang kelak dinamakan Abraham) dan keturunannya, Ishak, Yakub,
dan Yusuf. Kejadian 12-50 menceritakan hubungan mereka dengan Allah.

Banyak kebenaran yang indah dapat kita pelajari dari kehidupan mereka!
Mereka berjuang dalam situasi-situasi hidup mereka sama seperti kita. Namun
mereka menanggapi penyataan Allah (firman-Nya) dan pimpinan-Nya. Kita
mendapat dorongan bila mempelajari riwayat hidup mereka! Meskipun mereka
mempunyai kelemahan dan kekurangan sebagai manusia, tetapi mereka peka
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terhauap kasih Allah. Mereka percaya kepada janji-janji-Nya. Mereka percaya
kepad I janji-janji-Nya. Mereka taat kepada-Nya serta mengalami ke iadir an-
Nya " cara perorangan serta diberi pengharapan besar untuk masa lepan.

A,.'lram (yang kemudian dinamakan Abraham) adalah dari keluarga Teerah,
yang d am di kota Ur di Babilonia. Ur terletak dalam daerah yang diseb it tanah
bulan' abit yang subur, yang telah kita pelajari dalam Pasal2. Setelah Hir Bah,
daerah mi pernah dikuasai oleh orang Sumer, yang bukan bangsa Semu. Tetapi
orang xkad, suatu bangsa Semit, telah mengalahkan mereka. Kebudaya ln pada
masa Abrarn mungkin telah ada di kawasan dunia ini selama lebih kurang 1000
tahun Perhatikanlah tempat-tempat pada peta di bawah ini.

DUNIA PARA PATRIARKH

Ur «Ialah sebuah kota yang indah dengan banyak perusahaan, pabrik,
istana dan kegiatan keagamaan. Luasnya lebih kurang 60,7 ha. Mungk ii pen-
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duduknya berjumlah 24.000 orang. Pusat penyembahan berhala di kota itu
adalah sebuah menara yang tingginya 21,3 m.

Seperti yang telah kita pelajari, Abram adalah keturunan Nuh dari garis
keturunan Sem (Kejadian 11: 10-26). Namun ayah Abram, Terah, dan bangsanya
sama sekali tidak mengenal Allah yang mahatinggi. Teran dan keluarganya
menyembah berhala (Yosua 24:2,3).

3 Bacalah kembali uraian mengenai dunia Abram dan pelajarilah petanya.
Lingkarilah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR di bawah ini.
a Ur terletak dekat Laut Kaspia.
bOrang Sumer adalah keturunan Sem, anak Nuh.
c Sargon adalah penguasa orang Akad.
d Akad terletak di sebelah utara Sumer.
e Orang Akad memerintah setelah orang Sumer.

Panggilan dan Janji Allah

Meskipun masa itu gelap dan orang-orang menyembah berhala, tetapi Allah
tetap setia! Ia terus mengadakan hubungan dengan manusia.

Pasti, di dalam hati Abraham ada sedikit kesaksian akan kebenaran.
Mungkin berita dari ciptaan, saksi pertama tentang Allah (Mazmur 19), meng-
gerakkan dia untuk mencari Tuhan. Kita hanya mengetahui bahwa panggilan
Allah kepada Abram tiba sebelum keluarganya pindah dari Ur ke Haran (Kisah
7:2).

Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari
sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutun-
jukkan kepadamu; 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 ... dan olehmu semua kaum di muka bumi akan
mendapat berkat" (Kejadian 12:1-3).

Pengalaman Abram dari permulaan hingga akhirnya adalah pengalaman iman.

Kejadian-kejadian sesudah panggilannya itu menunjukkan betapa pen-
tingnya iman seorang. Pertama-tama, suatu keluarga, kemudian suatu suku,
setelah itu suatu bangsa, dan akhirnya dunia dipengaruhi oleh iman Abram
untuk mengikut Allah.
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4 Bi-calah Kejadian 12: 1-3 dan tuliskan dalam buku catatan saudar I jawaban
untu .. pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
a A lah minta kepada Abram untuk meninggalkan apakah?
b Ailah menyuruh Abram pergi ke mana?
c Ailah berjanji kepada Abram akan melakukan hal-hal apakah?

SEORANG MENANGGAPI

Perjalanan Abraham

Baca, ah Kejadian J 2:4-9
Tuji., n 3. Memilih pernyataan yang menggambarkan perjalanan A Nam dari

Ur ke Sikhem.

"bram menanggapi panggilan Allah untuk meninggalkan kearn man dan
kema "muran Ur, kota asalnya. Ibrani 11:8 mengatakan bahwa ia "1 erangkat
dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Tetapi Allah sudah menjan-
jikan Kepadanya suatu negeri yang lebih baik, dan dengan keinginan ya llg sangat
besar la mencari dan menantikannya. Ia berharap akan mendapat ka ri sebuah
kota" ang telah direncanakan dan dibangun oleh Allah, kota dengan ti isar yang
abadi (Ibrani 11: 10).

Mula-mula Abram berpindah tempat kira-kira 968 km ke utar.i, sepan-
jang anak sungai Efrat menuju Haran, sebuah kota yang mirip seka i dengan
Ur. R ipanya ia ragu-ragu dalam keputusannya untuk melakukan ~ehendak
Allah karena ia menunggu sampai Terah meninggal sebelum ia ber ar-benar
menaati Tuhan. Kemudian ia meninggalkan Haran dan berjalan 645 krr ke barat
daya dan selatan masuk negeri Kanaan, ke tempat yang bernama Sikhem.

Menurut Kejadian 12:7,8, dua kali Abram membangun sebuah mezbah.
Kegia' an ini adalah pertama-tama suatu tanggapan pribadi yang mer yatakan
ibadaJ nya kepada Allah yang benar di surga. Itu juga merupakan suat II kesak-
sian kl pada masyarakat penyembah berhala di mana dia tinggal. Ia hidi Ip begitu
dekat lengan Allah sehingga ia diberi suatu nama yang luar biasa

5 Bacalah Yesaya 41:8 dan Yakobus 2:23 Abram (kemudian Abraham disebut
a) irnan Allah.
b) nah Allah.
c) sah,' bat Allah.
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6 Lihatlah lagi peta pada hal. 56 dan carilah tempat-tempat yang dituju Abram
setelah la meninggalkan Ur. Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang
merupakan gambaran perjalanannya yang terbaik.
a) Abram meninggalkan kota Ur, kemudian mengadakan perjalanan 968 km

ke utara menuju Haran dan 645 km ke barat daya ke Sikhem.
b) Abram memulai perjalanannya di kota Ur, kemudian mengadakan perjalanan

1613 km ke arah barat daya sepanjang Sungai Efrat ke Sikhern ,
c) Abram meninggalkan kota Ur dan mengakhiri perjalanannya 968 km di

sebelah utara di sebuah kota yang bernama Sikhem.

Pencobaan-pencobaan Abraham

Tujuan 4. Mengenali sifat iman yang dtujt oleh tiap-tiap pencobaan yang
dialami Abraham.

Lima Pencobaan yang Pertama; bacalah Kejadian 12: 1 - 16:6

Sekarang kita akan mempelajari perjalanan rohaniah Abraham. Lebih pen-
ting bagi kita untuk mengerti perjalanan ini daripada mengetahui tempat-tempat
yang dikunjunginya dalam perjalanan geografisnya. Dalam Nehemia 9:7,8 suatu
firman nubuat diberikan untuk menerangkan perjalanan rohaniah Abram.

Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya
ke luar dari Ur-Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham.
Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap-Mu dan engkau mengikat
perjanjian dengan dia ... Dan Engkau telah menepati janji-Mu, karena
Engkau benar.

Jika kita memakai firman nubuat ini sebagai garis besar pengalaman
Abraham, kita menemukan bahwa nubuat itu menyebut empat kejadian pen-
ting: 1) Allah memilih Abram; 2) Allah mengubah nama Abram menjadi
Abraham; 3) Allah menemukan bahwa Abraham setia kepada-Nya; 4) Allah
mengikat perjanjian dengan Abraham dan menepati janji-Nya itu. Keempat
kejadian penting ini sesuai dengan beberapa pasal dalam Kitab Kejadian.

Panggilan Abram dituliskan dalam Kejadian 12. Dalam Kejadian 15:7-21,
perjanjian Allah dengan Abram diuraikan. Kejadian 12-16 menceritakan suatu
masa penting dalam hubungan Abram dengan Tuhan. Pasal-pasal ini menun-
jukkan lima ujian tertentu yang membuktikan kepada Allah bahwa Abram setia
kepada-Nya. Kata dapati dalam bahasa asli Alkitab berarti diselidiki dengan
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saksama. Kesetiaan Abram disoroti; semua segi nya dijadikan jelas. Kejadian
17 menguraikan kejadian ketika nama Abram diubah menjadi Abraham dan
Allah meneguhkan perjanjian-Nya.

Kita akan mempelajari ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan Abram
daian; Kejadian 12-16 dengan lebih terperinci karena mereka ada hubungan
dengan ujian-ujian yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita ju ga. Pela-
jarilah tabel berikut ini dengan saksama. Bacalah ayat-ayat Kitab Suci yang
diberi kan. Tabel ini juga menunjkkan kelima pencobaan yang dialarr i Abram
sebelum perjanjian itu diteguhkan.

I'erhatikan bahwa pencobaan terakhir menyangkut penundaan. Dua puluh
empat tahun telah berlalu sejak Abram menetap di Kanaan. Abram dan Sarai
tidak mempunyai harapan akan mendapatkan seorang putra dengan lara-cara
manu-iawi. Abram memikirkan untuk menunjuk Eliezer, hambanya d iri Dam-
syik, intuk menjadi ahli warisnya (Kejadian 15:2-4). Gagasan Abram ini
mungkin menunjukkan bahwa itulah kebiasaan pada zaman itu.

Akan tetapi, Allah menolak gagasan Abram. Ia telah menjanjikar seorang
anak laki-laki kepada Abram dan Sarai. Ia mengatakan bahwa melalui anak
ini ket urunan Abram akan menjadi sebanyak bintang-bintang di lang u. Abram
percay a kepada Allah (Kejadian 15:6), dan atas dasar inilah Abram diterima
Allah Roma 4:3 mengatakan bahwa iman demikian itu adalah dasar semua
kebenaran dengan Allah.

7 Tabel berikut ini juga merupakan sebuah latihan; kedua kolom terakhir
dibiarxan kosong agar saudara akan mengisinya. Ketiga kolom yang oertama
mernberikan keterangan berikut ini: a) ayat penunjuk yang menyebu'. penco-
baan ItU, b) ringkasan pencobaan itu, dan c) konteks atau keadaan-Keadaan
di sekuar pencobaan itu. Pokok Persoalan menunjuk kepada aspek-aspek ujian
yang harus diatasi Abram dengan iman dan ketaatan. Sifat Iman menunjuk
kepada tanggapan yang harus diberikan Abram agar menang.

Bacalah setiap ayat penunjuk yang diberikan. Kemudian pada kedu 1 kolom
kosong dalam tabel, tuliskan pokok persoalan yang berkaitan dan silat iman
yang d I uji dalam setiap pencobaan. Untuk pokok persoalan pilihlah dar i kelima
ide ini yang disesuaikan dengan pencobaan itu: kekayaan, kelapar.in, per-
pisahan" penundaan, dan kuasa. Untuk sifat iman pilihlah dari kelima ide ini:
semangat iman, kerendahan hati, ketulusan hati, kesabaran, dan kesar ggupan
iman.
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PENCOBAAN-PENCOBAAN ABRAM (ABRAHAM)

Ayat Uraian Konteks Pokok Sifat
Penunjuk Ujian Ujian Persoalan Iman

1. Kejadian Kesediaan un- Ur
11-12 tuk memutus-

kan ikatan
kekeluargaan

2. Kejadian Tekanan keada- Mesir
12:10-20 an (kelaparan)

3. Kejadian Memilih untuk Perselisihan
13:1-18 bersatu atau

berselisih de-
ngan Lot

4. Kejadian Mengasihi sau- Raja-raja uta-
14 dara dan ber- ra dan 50-

gantung kepada dom
Allah

5. Kejadian Masa penantian Serai, isteri-
16 kelahiran sao- nya

rang anak laki-
laki

Peristiwa-peristiwa Lain: Baca/ah Kejadian /7:1 - 21:34; 23:1-20

Kelemahan manusiawi Abram ditunjukkan lagi ketika ia dan Sarai meren-
canakan agar Hagar, hamba perempuan Sarai, melahirkan seorang putra bagi
Abram. Dan betullah, melalui Hagar itu Abram memperoleh seorang anak laki-
laki yang dinamai Ismael. Meskipun Abram bersalah, sekali lagi Tuhan menam-
pakkan diri kepada Abram. Ia memperluas dan meneguhkan perjanjian yang
telah dibuat-Nya. Nama Abram diganti menjadi Abraham, nama Sarai diganti
menjadi Sara, dan Allah berjanji akan memberkati semua keturunan Abraham
termasuk Ismael (Kejadian 17: I - 18:5). Perbuatan penyunatan merupakan
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tanda atau materai perjanjian itu. Dengan menerima dan melakukan pe-
nyuna tan, Abraham menyetujui perjanjian itu dan mengakui Allah sebagai
Tuhai atas hidupnya.

Pembinasaan Sodom dan Gomora (Kejadian 18-19), peristiwa (Kejadian
20), kl lahiran Ishak, anak Perjanjian (Kejadian 21), dan kematian Sa a (Keja-
dian :' J) adalah kejadian-kejadian yang terjadi selama masa itu.

Penco vaan Terakhir: Bacalah Kejadian 22:1-19

Bugi Abraham masih ada suatu ujian lagi mengenai hubungannya dengan
Allah Inilah ujian yang paling penting dan kritis.

8 Ba, alah kembali Kejadian 22: 1-19. Lingkarilah huruf di depan SI~l iap per-
nyataa n yang BENAR di bawah ini.
a AII'lh minta Abraham mempersembahkan Ishak.
b Abr mam mengatakan kepada hamba-hambanya bahwa ia sajalah ye ng akan

kembali.
c Abr aham mengatakan kepada Ishak bahwa Allah akan menyediaka 1 seekor

ana" domba.
d Allah berkenan akan ketaatan Abraham.

Anraharn harus melampaui kemampuan pikiran manusiawinya ag tr dapat
menyalakan kepada Ishak bahwa Allah sendiri akan menyediakan seekor anak
domba Kesediaan Abraham untuk mempersembahkan anaknya menu iiukkan
ketaatan maupun kesungguhan imannya kepada Tuhan. Allah Bapa tidak saja
menyediakan seekor domba jantan bagi korban itu, tetapi Ia juga meneguhkan
kembali perjanjian-Nya dengan Abraham. Dalam Kejadian 22:16,171<i a mem-
baca f I "man Allah kepadanya, "Karena engkau telah berbuat derniki an, dan
engkar tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal cepada-
Ku, maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan IT ernbuat
keturu nanmu sangat banyak seperti bintang di langit."

9 Ung capan manakah yang paling baik menggambarkan sifat iman yung diu-
ji dengan pencobaan Abraham yang terakhir?
a) Ketulusan dan kerendahan hati
b) Kesa baran dan penantian
c) Ketaatan dan penyerahan menyeluruh
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10 Apakah saudara sedang mengalami keadaan-keadaan dalam hidup saudara
yang menguji iman saudara? Dalam buku catatan, uraikan keadaan-keadaan
itu dan sifat iman yang harus saudara pakal untuk mengatasi Ujian Itu.

Keturunan Abraham

Tujuan 5. Mengenali uraian mengenal keturunan Abraham dan hubungan
masing-masing dengan bangsa Israel.

Kita telah mempelajari kehidupan Abraham secara panjang lebar karena
ia melambangkan atau mewakili soal-soal iman yang benar. Meskipun kita tidak
dapat menguraikan kehidupan masing-masing keturunan Abraham set ehu ItU,
kita dapat belajar banyak hal tentang mereka.

Diagram berikut ini disebut silsilah keluarga. Silsilah 111I menunjukkan
hubungan keluarga di antara keturunan Abraham. Garis yang tebal menun-
jukkan bagian keluarga yang dikisahkan dalam Alkitab. Misalnya, diagram itu
menunjukkan bahwa Terah mempunyai tiga orang putra: Haran , Abraham,
dan Nahor. Di bawah nama masing-masing terdapat nama keturunannya. Akan
tetapi di antara beberapa keturunan itu terjalin hubungan perkawinan sehingga
mereka juga dihubungkan oleh garis-garis itu. Ribka, cucu perempuan Nahor ,
menikah dengan Ishak, putra Abraham dan Sara. Rak hel dan Lea, cicit perem-
puan Nahor , menikah dengan Yakub, Cicit Abraham.

KETURUNAN ABRAHAM

I er ab

T T

Haran Abr aharn

T (Hagar) (Sara I tjc etur a)

T I 1
Lot l srnae! Ishak Mldlarl dll

BA'NGSA MOAB I 1 T
BANGSA MIDIAN

BANGSA ARAB

Nahor

1

BANGSA AMON

BetLJt'1

=

Yakub

T
Rek he!

BANC,SA WOM
12 putra

T
BANGSA ISRAf,
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11 Lir.gkarilah huruf di depan keturunan Abraham
a) Ribk a e) Yakub
b) Lot f) RakheI
c) BAl\GSA ARAB g) BANGSA ISRAEL
d) BAM}SA EDaM h) BANGSA MOAB

Masih ingatkah saudara akan tiga tujuan Allah dalam memihl suatu
bangsa" (Lihatlah bagian pendahuluan pelajaran.) Tujuan yang ketig 1 ialah
agar mempunyai garis keturunan yang akan memperanakkan Yesu. , sang
Penebu-. Kejadian 24-50 menceritakan kisah tiga leluhur Yesus yang adalah
keturunan Abraham: Ishak, Yakub, dan Yusuf.

Ishak; Hacalah Kejadian 24:1 - 26-35

Rupanya riwayat hidup Ishak tidak begitu menonjol seperti riwayat hidup
ayahnya dan anaknya, Yakub. Namun demikian, ia adalah bagian yan ~ pen-
ting dalam rencana Allah. Abraham memastikan agar dia tidak kawin c engan
perempuan Kanaan. Eliezer, hamba Abraham, melaksanakan perintah Ab raham
dan membawa seorang isteri bagi Ishak dari antara kaum kerabat Ab 'aham
di Mesopotarnia (Kejadian 24). Allah meneguhkan perjanjian-Nya dengar Ishak
(Kejadian 26:5). Melalui Ishak, janji-janji Allah diteruskan kepada am knya,
Yakub.

12 Pem .sahan apakah dalam keluarga Ishak yang dipertunjukkan dala 11 Ke-
jadian 2 (:27-28?

Yakub; Bacalah Kejadian 27:1 - 37:1

Sekalipun kegagalan-kegagalannya, Yakub mengindahkan berkat perjan-
jian Allah, Agaknya ia sangat bergairah akan janji Allah tentang suatu b angsa
yang akan menjadi berkat bagi dunia. Pada waktu membaca kisahnya, kita
melihat bahwa ia harus mengalami akibat-akibat dosanya sama seperti semua
orang. Allah menguji dan menghajar, sehingga menghasilkan hal-hal yang luhur
dalam hidupnya. Ia memperlakukan Yakub sebagai seorang anak (Iir atlah
Ibrani 12 5-8).

Akhirnya, nama Yakub, yang berarti penipu. diubah menjadi Israel, yang
berarti se, irang yang bergumul dengan Allah (Kejadian 32:28). Dengan lama
inilah umat pilihan Allah akan disebut, yaitu bangsa Israel. Kedua belas anak
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laki-laki Yakub adalah kepala kedua belas suku yang membentuk bangsa Israel
(Kejadian 49).

13 Baik Ishak maupun Yakub membuat kesalahan yang sama dengan anak-
anak mereka. Bacalah Kejadian 37:3-4. Lingkarilah huruf di depan kalimat yang
menerangkan kesalahan itu.
a) Keduanya tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya.
b) Keduanya menunjukkan rasa kasih yang berlebihan kepada seorang anaknya.
c) Keduanya memberikan semua anaknya hadiah-hadiah yang mahal.

Yusuf; Bacalah Kejadian 37:2 - 50:26

Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa ia seorang yang besar dan
elok di antara tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kisahnya menggambarkan
pemeliharaan Tuhan, yang dapat kita alami juga. Ketika Yusuf berusia 17tahun,
ia dijual sebagai seorang budak ke Mesir. Pada usia 30 tahun ia menjadi
penguasa di Mesir. Sepuluh tahun kemudian, ayahnya Yakub dan semua
keluarganya memasuki Mesir selama masa kelaparan hebat melanda seluruh
tanah bulan sabit yang subur. Mereka berjumlah 70 orang. Karena Yusuf,
Firaun (raja Mesir) memperbolehkan mereka menetap di Gosyen, sebelah timur
muara sungai Nil yang memasuki Laut Tengah. Daeerah ini cocok bagi mereka,
karena mata pencaharian mereka sebagai gembala. Di sana mereka menjadi
makin besar, baik dalam jumlah, kekayaan, maupun pengaruh.

Dalam Kejadian 15:13-16 kita membaca bahwa Allah telah
memberitahukan kepada Abraham keturunannya akan melewatkan waktu yang
lama sekali di negeri asing. Dan dengan demikian seakan-akan kitab Kejadian
berakhir dengan kegagalan bagi umat Allah. Akan tetapi, Allah mengetahui
bahwa orang Israel perlu membina kekuatannya dan bertambah banyak
jumlahnya agar supaya mereka sanggup menduduki tanah perjanjian. Mereka
juga harus dicegah untuk kawin-mengawini dengan orang Kanaan dan dijauhi
dari pengaruh penyembahan berhala orang Kanaan. Betapa indahnya Allah
membina kekuatan dan ketetapan hati dalam diri umat-Nya selama mereka
berada di Mesir.
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14 Iracalah kembali bagian tentang keturunan Abraham. Kemudi, 11 cocok-
kan I ama orang yang di sebelah kanan dengan setiap kalimat di 5'~ selah kiri
yang -nenceritak an sesuatu tentang orang tersebut.

II Ia saudara tiri Ishak.

h Ia juga disebut "Israel"

I) lvanor
2) Abraham
3) ~"lfa
4) lvhak
5) l srnael
6) lubka
7)".lkub

( Dua orang dari keturunannya kawin dengan Yakub.

d Ia memperoleh hak kesulungan kakaknya.

f Ia ibu Ishak.

Ia menyuruh Yakub menipu ayahnya.

~ Allah meminta agar dra mengorbankan anaknya.

h Kedua belas suku Israel berasal dari Yakub, yaitu cucu-
nya.

la menyukai Esau, anaknya.

j Bersama anak-anaknya ia pergi untuk tinggal di Mesir.

k Ia menyukai Yakub, anaknya.

SUA'J U BANGSA DILAHIRKAN

Li.iri kelompok kecil yang berjumlah 70 orang yang pergi ke Me,1 r , orang
Israel -erlipat ganda sehingga hampir mencapai 3.000.000 orang. T e t api un-
tuk rn -rniliki tanah yang dijanjikan kepada para patriarkh, merela perlu
dilepa Kan dan dipersiapkan. Mereka perlu dibentuk menjadi satu t ungsa.

\1 -skipun persiapan ini hanya berlangsung 50 tahun, tetapi me upakan
bagian vang begitu penting sehingga seperenam bagian Alkitab dipak.i, untuk
rnengg .mbark annya. Dalam bagian ini termasuk kitab Keluaran. lmarnat ,
Bilang, n dan bagian terbesar kitab Ulangan. Ikhtisarnya adalah sebagai herikut:

Mesir e Sinai
Berke: ah di Sinai
Perjal, lan di padang gurun
Berker cih di Moab

Keluaran 1-18
Keluaran 19 - BIlangan (I: JO
Bilangan JO: 11-21
Bilangan 22 - Ulangan 14
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Perhambaan dan Perbudakan

Bacalah Keluaran 1-2

Tujuan 6. Memilih pernyataan-pernyataan yang menggambarkan bagaimana
pengalaman orang Israel di Mesir menyediakan mereka bagi sesuatu
yang Allah ingin mereka lakukan kemudian.

Sebagaimana kitab Kejadian menceritakan banyak kegagalan manusia,
demikian juga kitab Keluaran menceritakan bagaimana Allah melepaskan
manusia. Kitab Keluaran adalah kitab penebusan yang besar - yang berarti
membeli kembali atau membeli ke luar dari perhambaan atau penawanan.

Nama kitab itu sendiri berarti pergi ke luar atau jalan ke luar. Pasal-pasal
pembukaan menceritakan masa yang paling menarik dan dramatis dalam se-
jarah umat Allah: bagaimana Allah memberi mereka jalan ke luar, melepaskan
mereka dari kekuasaan salah seorang penguasa yang paling besar pada zaman
itu - Firaun dari Mesir.

Pada permulaan kitab Keluaran, kita membaca tentang masa yang suram
ketika pengharapan umat Allah untuk memperoleh tanah perjanjian sudah
sangat menurun. Yusuf telah mati pada usia 110tahun. Seorang raja baru naik
takhta "yang tidak mengenal Yusuf" (Keluaran 1:8). Orang-orang Israel yang
telah berlipat ganda jumlah dan kekayaannya, mulai dicurigai. Mereka
diharuskan hidup dalam perbudakan yang paling menyedihkan. Itulah masa
yang yang amat sukar bagi mereka. Namun keadaan itu membangkitkan kem-
bali idaman mereka yang hampir terlupakan ... janji Kanaan ... harapan
untuk menjadi umat yang khusus bagi Allah.

Kemungkinan besar bangsa Israel tidak akan meninggalkan Mesir untuk
pergi ke tanah perjanjian, seandainya mereka hidup dengan senang dan makmur
di Mesir. Akan tetapi, kesenangan hidup mereka bukanlah prioritas pertama
bagi Allah. Ia ingin memperkembangkan watak dan kegunaan mereka. Allah
mempunyai maksud yang sama bagi kita - karena kita adalah umat-Nya juga.
Kita harus tetap mengingat maksud ini.

15 Bacalah kembali Keluaran 1-2. Pengalaman sukar yang dialami bangsa
Israel di Mesir mempersiapkan mereka untuk melakukan apa yang dikehen-
daki Tuhan karena mereka
a) menjadi kuat dan banyak jumlahnya.
b) hidup senang dan aman.
c) menyusut jumlahnya dan menjadi lemah.
d) berseru memohon pertolongan.
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Melalui kesukaran ini umat Allah dikuatkan dan penuh dengan harapan.
Mereka telah siap untuk tahap-tahap yang selanjutnya dalam rencana Allah
untuk memakai mereka sebagai saksi bagi-Nya.

Penebusan dan Pelepasan

Tujuan 7. Memilih uraian-uraian pelepasan bangsa Israel dari l'v:esir dan
mengenali makna pelepasan mereka.

Allah Memilih Seorang; Bacalah Keluaran 3-6

Bila kita mempelajari rencana Allah bagi umat manusia, kita meli h at bahwa
rencana itu selalu melibatkan seorang pria atau wanita yang terpilih, Hal ini
juga berlaku ketika Allah membawa bangsa Israel ke luar dari Mesir. 10<:njelang
berak nirnya perhambaan Israel, lahirlah seorang anak laki-laki da am satu
keluar ga suku Lewi. Firaun telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi
laki-laki yang lahir bagi orang Israel. Tetapi anak itu disembunyikan oleh ibunya
dalam sebuah keranjang kecil yang ditinggalkan di antara teberau di te,n sungai
Nil.

Anak laki-laki itu diketemukan oleh puteri Firaun, yang dinarn ikannya
Musa, sebuah kata yang berarti "diangkat ke luar", karena ia telah menzangkat-
nya ke luar dari air. Dengan perantaraan kakak perempuan Musa, n aka ibu
Musa -endi ri disuruh mengasuh anak itu. Kejadian-kejadian dalam ke iidupan
Musa menyebabkan kita menarik kesimpulan bahwa ibunya telah mengajarkan
kepadanya banyak hal tentang bangsanya dan Allah yang hidup. Pela, aran ini
tak pernah dilupakan oleh Musa.

Setelah masa kanak-kanaknya yang dilewatkan di bawah asuhan ibunya,
Musa dibesarkan dalam istana raja. Semua kekayaan Mesir tersedia baginya.
Selarna empat puluh tahun dalam istana Firaun ia belajar banyak hal. Namun
demikian, tidak pernah ia berhenti memihak kepada bangsanya, yaitu bangsa
Israel, -ekalipun dengan cara-cara yang salah (Keluaran 2: 11-16). Mu ia tidak
sempur na sama seperti kita semua. Allah harus menempatkan dia di padang
gurun vlidian untuk bagian kedua yang penting dari masa pendidikai mya' di
sana da hidup selama empat puluh tahun berikutnya.

A ~hirnya, ketika Musa berusia 80 tahun, Allah yang kekal men arnpak-
kan dir kepadanya. Sementara Musa berdiri dekat semak yang menyala-nyala
di pad.mg gurun Midian, Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub," dan dengan dernikiar Allah
mengh IIbung kan diri dengan perjanjian yang dibuat dengan para t: atriakh
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(Keluaran 3:6) .. Allah memberitahukan kepada Musa hal-hal apa yang ter can-
turn dalam rencana-Nya bagi kehidupan Musa (Keluaran 3: I - 4: 17). Selama
empat puluh tahun terakhir dalam hidupnya, Musa memimpin umat Allah ke
luar dari Mesir menuju tanah perjanjian.

16 Banyak kali Alkitab menyebut Musa. Bacalah kembali Keluaran 1-3 dan
bacalah Kisah Para Rasul 7:22-30. Cocok kan tempat di sebelah kanan dengan
kalimat di sebelah kiri yang menerangkan apa yang dipelajari Musa dt tempat
tersebut.

a Mengenal Allah

b Bahwa ia seorang Israel

c Bahwa Allah akan mengutusnya kepada
Firaun

d Hikmat kepandaian Mesir

1) Rumah ibunya sendiri
2) Di istana Firaun
3) Di padang gurun

Midian

17 Bacalah Ibrani 11:24. Menurut ayat ini, Musa membuat beberapa pilihan
penting. Cocokkan pilihan di sebelah kanan dengan keterangan di sebelah kiri
mengenai apa yang terlibat dalam pilihan itu.

a mempunyai harta kekayaan Mesir

b tetap memandang kepada ganjaran yang
akan datang.

c disebut anak seorang putri raja.

d menderita dengan umat Allah.

emenikmati dosa selama sedikit waktu.

1) Musa memilih untuk
2) Musa menolak untuk

Musalah yang menuliskan Pentateukh (kelima kitab pertama dalam
Alkitab). Pendidikannya di MeSIr ditambah dengan pengalaman rohaniahnya
akan memberinya kemampuan yang perlu untuk menunaikan tugas penting ini.

Allah Melepaskan Bangsa Israel: Bacalah Keluaran 7-14

Membebaskan umat Allah dari kekuasaan Firaun yang begitu besar
kelihatan sebagai suatu tugas yang mustahil. Kekuasaan Mesir telah meningkat
dengan sangat. Pengaruhnya meluas dari Mesir melalui Palestina ke daerah
Efrat.
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Musa memohon kepada Firaun untuk membebaskan umat Allah. Jawaban
Firaun yang hanya beberapa kata saja menunjukkan seluruh sikap, "Siapakah
Tuhan tu yang harus kudengarkan firman-Nya?" (Keluaran 5:2). Allah men-
dukung permohonan Musa dengan mengirimkan tulah-tulah yang lua . biasa.
Tulah pertama sampai tulah yang kesembilan mirip sekali dengan kejadian-
kejadian alam yang sering terjadi di lembah Sungai Nil- ikan-ikan yar g mati,
sekumpulan besar katak yang mati, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak,
barah, 'iujan es yang merusak panen. Tulah terakhir merupakan hukurr an atas
semua -dlah di Mesir (Keluaran 12: 12).

Ku a membaca bahwa pada mulanya Firaun berkeras hati, atau sepe li yang
dikatakan dalam naskah Ibrani, ia mengeraskan hatinya. Kemudian kit I mem-
baca ba nwa Tuhan menjadikannya keras kepala, atau seperti dikatakan naskah
Ibrani, Iuhan menyebabkan hatinya tetap keras. Dengan demikian kita, nelihat
bahwa \.llah hanya menguatkan apa yang telah diputuskan oleh Fim 10 sen-
diri. Dengan kemauannya sendiri Firaun telah memutuskan untuk rmnolak,
tetapi 4/1ah membuat dia bertanggung jawab atas keputusannyt demi
kemuliuan-Nya sendiri. Tulah-tulah itu menunjukkan kuasa Allah Israel baik
kepada orang Mesir maupun kepada bangsa Israel. Setiap tulah makin mengin-
safkan -nereka akan kuasa Allah yang adikodrati.

Ak nimya Tuhan mengirimkan tulah terakhir. Akibat-akibat t LI ah itu
demikian hebatnya sehingga orang Mesir mendesak bangsa Israel meninggalkan
mereka dengan segera (Keluaran 12:33).

18 Ba, alah kembali Keluaran 12:21-36, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut dalam buku catatan saudara .
• Bangva Israel disuruh berbuat apa oleh Musa (ayat 21,22)?
b Menurut Musa, apa yang akan dilakukan Allah? (ayat 23)?
c Apa vang terjadi atas bangsa Mesir (ayat 29)?
d Dua hal apakah yang dilakukan oleh bangsa Mesir (ayat 31, 35, J iI?
e Mengapa kejadian itu disebut Paskah?

Dengan segera bangsa Israel berangkat, serta membawa harta kekayaan
Mesir. Mereka menuju ke Laut Merah. Ini bukan jalan yang langsung rrenuju
Kanaan Melalui jalan pantai yang dipakai banyak orang, dan dipergi nakan
untuk maksud-maksud perdagangan dan militer, mereka dapat mencat ai Ka-
naan dalam waktu dua minggu saja. Tetapi Allah memutuskan untuk Il1 ernim-
pin mereka menuju Laut Merah. Ingatlah, mereka adalah serombongan besar
budak yang tak teratur. Sangatlah penting mereka diberikan waktu dan cesem-
patan agar dapat bersatu. Allah tidak ingin mereka kembali ke Mesir. Dan Ia
akan melakukan suatu perbuatan yang luar biasa lagi. Perbuatan ini akan sangat
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berpengaruh atas orang Mesir; mereka akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan
(Keluaran 14:4).

Allah memimpin bangsa itu dengan tiang awan pada siang hari dan tiang
api pada malam hari. Ia sendiri bersama mereka. Ketika orang Mesir mengubah
pikirannya dan ke luar hendak mengejar orang Israel, Allah memindahkan awan
kemuliaan itu ke belakang umat-Nya, antara mereka dan musuh mereka. Allah
mempergunakan angin timur yang bertiup keras untuk membelah lautan, dan
orang Israel berjalan ke seberang. Mereka menyaksikan ketika angkatan perang
Mesir tertutup air laut ketika berusaha untuk mengejar mereka. Allah telah
melepaskan umat-Nya!

19 Mujizat itu mempunyai pengaruh apa pada bangsa Israel (Keluaran 14:31)?

20 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Allah menyebabkan Firaun memutuskan untuk menentang-Nya.
b Anak sulung bangsa Israel diselamatkan karena mereka tinggal di Gosyen.
c Firaun minta orang Israel pergi.
d Bangsa Israel tidak dapat membawa apa-apa beserta mereka.
e Bangsa Israel tidak langsung pergi ke Kanaan.

21 Dengan cara yang ajaib Allah menyelamatkan umat-Nya. Pelepasan ini pen-
ting karena menunjukkan bahwa
a) Musa meyakinkan Firaun untuk mengubah pikirannya.
b) orang Israel pandai dan bijaksana.
c) tidak ada allah seperti Allah.
d) orang Israel adalah bangsa yang besar.

Masih banyak yang harus dipelajari bangsa Israel. Ada disiplin dan ha-
jaran. Ada persediaan yang ajaib dan pelajaran dalam kepemimpinan. Tetapi
dalam sehari suatu bangsa telah dilahirkan ... dilahirkan atas dasar darah yang
dicurahkan ... yang bagaikan anak kecil berusaha berdiri atas kakinya sendiri
dan belajar tentang tujuan keberadaannya. Tetapi itulah umat Allah.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Dengan cara yang bagaimana peradaban yang digambarkan dalam Kejadian
II rnenjadi contoh dari pola yang diberikan dalam Roma I?
a) Mereka telah menolak kebenaran Allah dan memberontak.
b) Mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Allah.
c) Mereka mulai menyembah patung-patung yang menyerupai binatang melata.

2 Panggilan Allah kepada Abram ialah
a) agar mempunyai banyak keturunan.
b) me-riadi bangsa yang besar.
c) rne-unggalkan negeri asalnya.

3 Lingkarilah huruf di depan kalimat yang memberikan nama tempa -ternpat
dalam perjalanan Abram dalam urutan yang tepat.
a) Ha an, Ur, Sikhem
b) Sik nem, Ur, Haran
c) Ur, Haran, Sikhem

4 Sifa' iman yang diuji dengan pencobaan Abraham yang terakhir dan yang
paling kritis ialah
a) kerendahan hati.
b) ketaatan.
c) kesabaran

5 Ked .ra belas suku Israel adalah keturunan kedua belas anak laki-i aki
a) Abraham.
b) Yakub,
c) Yusuf',

6 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Imal' Abram (Abraham) diuji setelah Allah menjanjikan bahwa ia akLI1 men-

dapat banyak keturunan.
b Abraham menerima tanda penyunatan setelah ia percaya kepada firman

Allar.
c Yakub memasuki Mesir sebelum Yusuf.
d Orang yang namanya berarti penipu menerima sebuah nama baru yang berarti

orang yang bergumul dengan Tuhan.
e Dalam istana Firaunlah Musa mulai mengenali Allah.
f Ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir mereka sudah siap untuk me nasuki

tanal perjanjian.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

11 e) BANGSA ARAB
d) BANGSA EDOM
e) Yakub
g) BANGSA ISRAEL

1 a Kuasa-Nya yang kekal dan kodrat ilahi-Nya dapat diketahui.
b Mereka menolak untuk memuliakan Allah atau bersyukur kepada-Nya.

12 Ishak lebih menyukai Esau sedang Ribka lebih menyukai Yakub; inilah yang
menyebabkan pemisahan antara Yakub dan Esau.

2 b) menolak kebenaran yang dahulu dikenalnya.

13 b) Keduanya menunjukkan rasa kasih yang berlebihan kepada seorang
anaknya.

3 a Salah d Benar
b Salah e Benar
c Benar

14 a Ismael g 2) Abraham
b 7) Yakub h 2) Abraham
c 1) Nahor i 4) Ishak
d 7) Yakub j 7) Yakub
e 3) Sara k 6) Ribka
f 6) Ribka

4 a Allah meminta Abram meninggalkan kampung halamannya,
keluarganya, dan rumah bapanya.

b Ia disuruh pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya.
c Anah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak kepadanya,

menjadikan namanya termasyhur, dan memberkati seluruh dunia melalui
dirinya. (Jawaban saudara harus mirip dengan ini.)

15 a) menjadi kuat dan banyak jumlahnya.
d) berseru memohon pertolongan.

5 e) sahabat Allah.

16 a 3) Di padang gurun Midian.
16 a 3) Di padang gurun Midian.

bI) Rumah ibunya sendiri.
c 3) Di padang gurun Midian.
d 2) Di istana Firaun.
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6 a) Abrarn meninggalkan kota Ur, kemudian mengadakan perjala ian 968
Km ke utara menuju Haran dan 645 km ke barat daya ke Sikhem,

17 I 2) Musa menolak untuk
bI) Musa memilih untuk
c 1) Musa menolak untuk
d 1) Musa memilih untuk
e :.!) Musa menolak untuk

7 No 1: Perpisahan; Semangat Iman
No 2: Kelaparan; Kesanggupan Iman
No 3: Kekayaan; Kerendahan Hati
No 4: Kuasa; Ketulusan Hati
No 5: Penundaan; Kesabaran

18 I la menyuruh setiap keluarga menyembelih seekor anak domba atuu kam-
bing dan menyapukan darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu
umah mereka. Sepanjang malam mereka harus tetap tinggal ti dalam
umah.

b la akan melihat darah itu dan tidak akan membunuh anak sulung
mereka.

c xemua anak sulung mereka dibunuh.
d \1ereka menyuruh orang Israel pergi serta memberikan perhiasan dan

pakaian kepada mereka.
e Karena Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan menyay mgkan

,~nak sulung mereka.

8 a Benar
b xalah
c Benar
d Benar

19 Mereka sangat menghormati dan takut kepada Tuhan serta percaya kepada
Tuhan dan Musa, hamba-Nya. (Jawaban saudara harus mirip deng an ini.)

9 c) ketaatan dan penyerahan menyeluruh agaknya merupakan jawaban yang
paling baik.

10 a Salah
b Salah
c Benar

10 Jawaban saudara sendiri. Mungkin saudara sedang menghadapi beberapa
pokok persoalan seperti yang dihadapi Abraham. Saudara dapat r ienang
sama seperti Abraham.

21 c) -I idak ada allah seperti Allah.

d Salah
e Benar
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catatan



Sejarah Iman
dan Ibadah

Sd arang, setelah meninggalkan masa perbudakan mereka, um al Allah
perlu di.iidik. Proses demikian akan memakan waktu. Tempat "sekolah" Allah
bagi umat-Nya adalah padang gurun. Waktu yang dilewatkan di sana nelim-
pah dengan pengalaman dan pendidikan rohaniah. Hukum-hukum akan
diberikan, dipelajari, dan dilaksanakan. Hati orang-orang itu harus lertaut
kepada I lara pemimpin mereka dan kepada satu sama lain. Orang Israe harus
mengert misi mereka. Dan kehidupan di padang gurun diperlukan agal dapat
mengha-ilkan bangsa yang tabah dan ulet untuk menjadi pedang Allah me lawan
orang Kanan.

Ket, ka mempelajari pasal ini saudara akan mengikuti perjalanan orang
Israel ko" tanah perjanjian. Saudara akan menyaksikan kemajuan tt .ereka
maupun Kelambanan mereka. Saudara akan melihat berbagai macam car. lyang
dipakai Allah untuk menghasilkan ketertiban dan persatuan di antara oli .reka.
Saudara iuga akan menemukan kebenaran-kebenaran rohaniah yang digam-
barkan 0 eh benda-benda tertentu dan upacara-upacara yang ditetapkan, \Jlah.

Peru.ertian saudara akan iman dan ibadah akan sangat diperkayi oleh
materi pelajaran ini. Saudara akan melihat juga bagaimana umat Allah .Iiper-
siapkan -uelalui pengalaman mereka untuk memiliki tanah yang telah dijan-
jikan olen-Nya kepada mereka.

ikhtisar pasal

Umat Allah Dipersiapkan
Umat Allah Ragu-ragu dan Mengembara
Umat Al.ah Mendengar Perintah-perintah Terakhir
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tujuan pasal

Setelah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menguraikan kejadian-kejadian terpenting yang terjadi selama perjalanan
Israel dari Laut Merah ke dataran Moab.

• Menerangkan lima cara Allah mengatur umat-Nya sehingga mereka dapat
melayani Dia dan menerapkan kebenaran rohaniah yang terkandung dalam
tiap cara itu.

• Bertumbuh dalam pengertian mengenai ibadah sedang saudara mempelajari
pola ibadah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel.

kegiatan belajar

Bacalah Alkitab seperti diminta. Penting sekali bagi saudara untuk mem-
baca bagian-bagian Kitab Suci yang ditunjukkan supaya saudara mengenali
isi tiap kitab Perjanjian Lama. (Pasal4-1O meliputi tema-tema pokok pem-
bacaan ini tetapi tidak meliputi semua seluk beluknya. Saudara akan melihat
hal ini sementara membaca.)

77
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uraian pasal

UMA r ALLAH DIPERSIAPKAN

Tujuan I. Memilih pernyataan-pernyataan yang menggambarkan tempat-
tempat dan kejadian-kejadian dalam perjalanan umat I. rael dari
Laut Merah ke Sinai.

lsagi Israel, keluaran mereka dari tanah Mesir merupakan salah ~atu keja-
dian' ang paling penting dalam pengalaman mereka. Para penulis Perjanjian
Lama banyak kali menyebut kejadian itu. Peta berikut ini menunjukkan rute
perjalanan mereka yang digambarkan dengan garis terputus-putus. Pa Ga waktu
sauda-a membaca tentang perjalanan mereka, carilah setiap tero -ar yang
disel» tkan itu di peta. (Bacalah Keluaran 15-19.)

MIDIAN ~

-'(ii)-"
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Setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka diperintahkan oleh Allah
untuk berjalan ke Kanaan melalui semenanjung Sinai. (Semenanjung Sinai
terletak antara Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Aqaba di sebelah timur.)

Setelah Allah mengalahkan orang Mesir dengan kuasa-Nya yang besar,
mereka menaikkan puji-pujian yang penuh kemenangan (Keluaran 15). Setelah
itu mereka mengadakan tiga hari perjalanan ke padang gurun Syur. Di Mara
air pahit dijadikan manis dengan suatu mujizat (Keluaran 15:25). Kemudian
orang Israel menuju ke arah selatan dan berkemah di Elim.

Di padang gurun Sin, Allah dengan ajaib menyediakan manna. Dalam
bahasa orang Israel itu manna berarti Apakah ini? Manna itu makanan ajaib,
yang lezat dan padat, yang akan merupakan makanan Israel sehari-hari sam-
pai mereka memasuki tanah Kanaan. Burung puyuh disediakan dengan berlim-
pah ketika bangsa itu ingin makan daging seperti ketika masih di Mesir.

Di Rafidim, terjadi tiga hal yang penting: I) Allah menyediakan aliran air
yang deras ketika Musa memukul gunung batu dengan tongkatnya; 2) Sementara
Musa berdoa bangsa Amalek dikalahkan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan
Yesus; dan 3) Musa mengikuti nasihat mertuanya dan menunjuk para tua-tua
untuk menolongnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sangat banyak
itu.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan, bangsa Israel telah tiba di Gunung
Sinai (juga disebut Gunung Horeb). Mereka berkemah di sana selama hampir
satu tahun. Mereka harus mempelajari tujuan dan kegunaan mereka di bawah
pimpinan Allah.

1 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Memakan waktu sekitar dua belas minggu bagi bangsa Israel untuk tiba di

Sinai.
b Di Elim, air yang pahit dijadikan manis.
c Padang Gurun Syur terletak di sebelah selatan semenanjung Sinai.
d Gunung Sinai terletak di sebelah barat teluk Aqaba.

Taurat Allab dan Tujuan-Nya

Tujuan 2. Memilih pernyataan-pernyataan yang menyatakan arti dan tujuan
Taurat bagi Israel dan semua orang percaya.

Setahun hidup berkemah di sekitar Gunung Sinai sudah cukup untuk men-
jadikan umat Perjanjian Allah ini sebuah bangsa. Pertama, Kesepuluh Firman
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(yang oerarti kesepuluh hukum) diberikan kepada mereka. Kemudian hukum-
hukum khusus untuk hidup suci diberikan. Sebuah tempat dibangun, di mana
Allah dapat berdiam di tengah-tengah umat-Nya dan di mana mereka dapat
beribadah kepada-Nya. Tempat ini disebut kemah suci atau kemah kehadiran
Tuhan Di samping itu, keimaman disusun, korban persembahan dia ur, hari
raya dan masa raya ditetapkan. Pendek kata, Israel dipersiapkan ag ir dapat
melayani Tuhan dengan efektif.

Sudah berabad-abad orang Israel mengetahui bahwa leluhur mere ca, yaitu
Abraham, Ishak, dan Yakub, mempunyai perjanjian dengan Allah. St karang,
Allah yang sama itu menyatakan diri-Nya kepada mereka. Kuasa-N ya tidak
lagi dirasakan orang lain saja, melainkan menjadi pengalaman hidup mereka
sendir Mereka sendiri telah menyaksikan mujizat-mujizat-Nya.

D Sinai, selama tiga hari bangsa Israel harus mengadakan persiapan bagi
penera pan perjanjian itu. Allah menyatakan kesepuluh Firman, pe -aturan-
peratu 'an lain, dan petunjuk-petunjuk untuk hari-hari raya kudus kepaca Musa.
Allah herbicara kepada bangsa Israel dari tengah-tengah api dan awan Harun,
dua oang puteranya, serta 70 orang tua-tua memimpin umat itu dalam
mempersembahkan korban bakaran. Setelah Musa membacakan Kitab Perjan-
jian, «rang banyak menanggapi dengan menerima hukum-hukum t ersebut.
Kemudian perjanjian itu dimeteraikan dengan darah korban-korban persem-
bahan Syarat perjanjian itu ialah ketaatan. Kalau tidak taat anggota-anggota
bangsa itu bisa kehilangan haknya.

H .ikum-hukum yang diberikan Tuhan dapat dibagi menjadi tiga ge longan:

Hukum Moral - Peraturan Mengenai yang Baik dan yang Buruk
Hukum Sipil - Peraturan bagi Bangsa
Hukum Upacara - Peraturan Mengenai Ibadah

H rkum Moral itu kekal. Tetapi banyak dari hukum sipil dan hukum
upacar d diberikan untuk jangka waktu yang terbatas. Misalnya, I) eberapa
hukum mengenai pembunuhan binatang diganti ketika bangsa Israel nu-masuki
Kanaai. (Bandingkan Imamat 17 dengan Ulangan 12:20-24).

2 Bacalah Keluaran 24: 1-8. Menurut saudara, mengapa perjanjian i u
dimeteraikan dengan darah korban?
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Hukum Moral: Bacalah Keluaran 20:1-26

Hukum moral terdiri dari Kesepuluh Firman. Mula-mula hukum-hukum
ini difirmankan Tuhan dan kemudian baru dituliskan. Semuanya penting sekali.
Berikut ini ada versi singkat kesepuluh hukum yang terdapat dalam Keluaran
20:3-17.

1. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun.
3. Jangan menyebut nama-Ku dengan sembarangan.
4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
5. Hormati ayahmu dan ibumu.
6. Jangan membunuh.
7. Jangan berzinah.
8. Jangan mencuri.
9. Jangan mengucapkan saksi dusta.

10. Jangan mengingini milik sesamamu.

Hukum pertama dan kedua menunjukkan sifat khas kesepuluh firman ini.
Hukum-hukum ini melarang penyembahan berhala atau allah lain. Mesir, tem-
pat yang baru ditinggalkan Israel, menyembah banyak berhala. Kanaan, tem-
pat tujuan bangsa Israel, juga menyembah banyak berhala. Umat Allah harus
lain! Mereka harus menyatakan ketaatan kepada Allah yang benar saja.

Namun demikian, setelah perintah ini diberikan, orang Israel sudah ber-
buat dosa. Ketika Musa masih di gunung yang kudus, mereka membuat patung
lembu jantan dan menyembahnya (Keluaran 32:1-10). Mungkin di Mesir orang
Israel ikut bangsa Mesir menyembah dewa Apis, yang ditunjukkan dalam patung
seekor lembu. Sekarang di Sinai, orang Israel sendiri membuat patung serupa
dan menyembahnya. Ini menunjukkan bahwa mereka belum benar-benar ber-
paling dari penyembahan allah-allah lain sebagaimana diperintahkan oleh
Kesepuluh Firman itu. Tindakan mereka menunjukkan perlunya pemisahan total
dari semua praktek kekafiran seperti yang dituntut oleh Taurat.
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3 BiJ alah Kesepuluh Firman itu. Tuliskan nomor setiap kelompok di sebelah
kana- di depan pokok yang sesuai di sebelah kiri.

a Hubungan dengan keluarga

b Hubungan dengan orang lain

c Hubungan dengan Allah

d Hubungan dengan harta milik orang lain

1) Hukum \-4
2) Hukum 5
3) Hukum 6, 7, 9
4) Hukum H, 10

H .ikurn moral menunjukkan bagaimana manusia harus hidup aga r supaya
dapar Iiterima oleh Allah. Akan tetapi, tak seorang pun dapat melaksanakan-
nya! l lal ini menunjukkan perangai manusia yang berdosa. Tujuan seluruh
hukun moral itu sekarang ini masih sama seperti untuk bangsa Isr.iel pada
zarnar dulu. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa hukum Taurat menunjuk-
kan al kekudusan Allah, b) keadaan manusia yang berdosa, dan c) ke perluan
manu' a akan kebenaran Allah (Roma 3:19-31).

Puda zaman Perjanjian Lama, Allah menghendaki manusia mernpersem-
bahkan korban. Korban-korban itu untuk sementara menutupi d, isa dan
kegagalan manusia dalam melaksanakan Taurat. Taurat sendiri tida k mem-
punyai persediaan apa pun untuk kegagalan. Sejak Taurat diberikan, hanya
seoranx saja yang sanggup melaksanakannya dengan sempurna, da 1 oknum
itu ada .ah Yesus Kristus, Anak Allah. Kristus bukan saja melaksanakan Taurat,
tetapi I" menjalankan hukuman untuk pelanggaran Taurat. Hukumannya adalah
kemat I ln. Ia mati agar kita dapat hidup. Dialah korban yang sempurna (Ibrani
9: 13-1~', 10: 1-22; I Petrus 1: I 8-20).

Abraham adalah teladan Perjanjian Lama tentang bagaimana Allah
memulihkan hubungan baik antara manusia dengan diri-Nya. Allah telah
menenrna Abraham 13 tahun sebelum Abraham disunat (Kejadian 1~:6) dan
430 tah un sebelum Taurat diberikan yang menunjukkan apa dosa itu (Galatia
3: 15-1bi. Maka mustahil Abraham diterima karena taat kepada Taun t. Pen-
ting sekali kita mengerti hal ini, karena akan menolong kita meng hindari
pernikn an bahwa orang percaya harus memelihara semua hukum All.ih agar
dapat c rterima oleh-Nya.

Da am Roma 3:21 (Kabar Baik), rasul Paulus menulis, "Allah sudah
menunjukkan jalan bagaimana manusia berbaik dengan Allah, dan caranya itu
tidak ada sangkut pautnya dengan hukum-hukum agama Yahudi. BUKi-buku
Musa d ln buku-buku nabi justru menyatakan hal itu." Paulus mener.ingkan
lebih la -ijut bahwa sekarang Allah menempatkan pemulihan hubungs 1\ baik
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manusia dengan diri-Nya atas dasar pengorbanan Kristus dan iman mereka
kepada-Nya (Roma 3:22-26). Dengan demikian kita boleh membuat perban-
dingan antara 1) Gunung Sinai yang disertai perasaan ketakutan, guruh, dan
kilat (Keluaran 19) dengan 2) Bukit Golgota di mana pertemuan Allah dengan
orang berdosa dimungkinkan oleh darah Yesus Kristus. Diagram berikut ini
menggambarkan hal-hal tersebut.

HUKUM JANJI ALLAH

c I Galatia 3: 17-19"-" Is:
".0 IE

Iman y- 430 ~~ Itahun
Abraham :;; I~/, " Ie-

Janji --7
Janji I > KRISTUS f-> DIBENARKANpeneru.en GOIgOt8 - OLEH IMAN

Allah IIsaki I
I

I

I
I
I

'-li
G Smar Mente eu "l eur et
- - - - - - - - - - - - - -- -

Jadi rencana kekal Allah seperti yang telah kita saksikan ialah menyatakan
kita benar oleh iman dan percaya kita kepada-Nya. Inilah yang selalu merupakan
perjanjian dasar kerajaan-Nya. Kebenaran kita tidak akan pernah didapat
dengan menaati Taurat. Tetapi Taurat itu masih mempunyai kegunaannya. Ia
menunjukkan bahwa kita memerlukan seorang Juruselamat. Ia juga
memperkenalkan patokan Allah untuk hidup. Yesus menyimpulkan inti Taurat
dalam Matius22:34-40. Ia mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan
segenap hati, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.

4 Tuliskan secara singkat kesepuluh hukum dalam buku catatan saudara.
Kemudian di belakang masing-masing hukum tuliskan satu atau dua cara un-
tuk menerapkan hukum itu dalam hidup saudara sendiri.

Hukum Sipil: Bacalah Keluaran 21:1 - 23:9; Imamat 18

Allah memberikan hukum-hukum yang berkaitan dengan setiap segi
kehidupan kepada umat-Nya; hukum-hukum ini dikenal sebagai hukum sipil.
Umat-Nya tidak diperkenankan mengikuti cara hidup jahat orang Mesir dan
orang Kanaan. Hukum-hukum mengenai keibuan dan kelahiran anak diperlukan
karena perbuatan seksual yang tak wajar, pelacuran dan pengorbanan bayi
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lazim dilakukan di antara orang-orang Kanaan. Hukum-hukum yang melarang
perkawinan antara saudara sekandung diberikan juga karena perbuatan Ini lazim
di Mesir. Makin banyak orang mengetahui tentang kebudayaan Mesir dan Ka-
naan makin mudahlah untuk mengerti larangan-larangan Taurat ini

Hukum Upacara

Hukum upacara, atau peraturan beribadah, meliputi hukum-hukum yang
berkan an dengan Kemah Suci, keimaman, hari raya, korban persembahan, dan
pengaturan dalam perkemahan. Hukum ini diuraikan dalam bagian berikut ini.

S Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang paling baik menguraikan tu-
juan hukum Taurat.
a) Taurat memberikan peraturan-peraturan Allah sehingga kita dapat

dibenarkan dengan jalan mengikutinya.
b) Taurat menyadarkan kita akan keadaan kita yang berdosa dan me tunjuk-

kan keperluan kita akan kebenaran Allah.

Susunan Organisasi Allah dan Tujuannya

Sedap negara merayakan suatu hari, di mana semua warganya menghargai
kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Sejak Gunung Sinai, bangsa Israel
merayakan keberadaannya sebagai bangsa yang khusus dipakai oleh Tuhan.
Tetapi emosi dan perasaan saja tidak cukupI Allah mengatur umat-Nya supaya
mereka dapat berjalan dan hidup dalam pengabdian. Organisasi ini} ang di-
jelaskan dalam hukum upacara, mengambil lima bentuk dasar yang akan kita
selidiki Bagi orang percaya, setiap bentuk itu seumpama lapisan yang kaya
dalam vebuah tambang emas. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sar-ia, tiap
bentuk itu menunjuk kepada kerajaan Allah yang benar. Masing masing
memberi kita gambaran (disebut lambang) Yesus, yang dipilih Allah untuk men-
jadi Mesias, atau menggambarkan-Nya dalam salah satu cara. Bentuk bentuk
ini ada kaitannya dengan lima segi dasar kehidupan rohaniah Israel. vlereka
juga menggambarkan kebenaran-kebenaran yang ditereapkan dengan cara yang
sama dalam kehidupan orang percaya sekarang ini. Kelima bentuk itu adalah
sebagai berikut:

• • •
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Bentuk Organisasi Lukisan
- ----

1. Kemah Suci kehadiran Tuhan 1. Allah hidup di antara manusia
dan perlengkapannya dan memberinya Jalan untuk

datang kepada-Nya
------

2. Keimaman 2. Cara-cara manusia melayani Tu-
han

3. Korban Persembahan 3. Sarana yang dipakai manusia
untuk beribadah kepada Tuhan

- - -

4. Hari atau Masa Raya 4 Pengaturan kehidupan manusia
dan pengalamannya dalam Tu-
han

- --
5. Penghitungan dan pengaturan 5. Peperangan rohaniah

suku-suku bangsa Itu

Jika saudara harus menuliskan hasil penelitian salah satu penerapan ini,
mungkin saudara memerlukan sebuah buku. Pelajaran ini hanya dapat
memberikan segi-segi pokok kebenaran yang diajarkan. Mungkin Roh Kudus
akan mendorong saudara untuk mempelajarinya sendiri secara terperinci.

6 Bentuk organisasi yang berkaitan dengan peperangan rohaniah adalah
a) kemah suci (kemah kehadiran Tuhan).
b) penghitungan dan pengaturan suku-suku Israel.
c) imamat

Kemah Kehadiran Tuhan: Bacalah Keluaran 25-27; 30-40

Tujuan 3. Mencocokkan setiap perabot kemah suci dengan pernyataan yang
memberikan makna rohaniahnya,

Kemah kehadiran Tuhan, juga disebut Kemah SUCI, ditekankan dalam
banyak pasal di Alkitab. Misalnya, lebih dari sepertiga kitab Ibrani menunjuk
kepada Kemah Suci.

Kemah Suci dibangun agar Tuhan mempunyai kesempatan untuk bersekutu
dengan umat-Nya; Ia ingin hidup di tengah-tengah mereka (Keluaran 25:8).
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Allaf memberi kepada Bezaleel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan
kepandaian khusus untuk melakukan pekerjaan itu.

I 'mat Allah diajak untuk memberikan sumbangan sukarela. K mm pria
meml-awa emas dan perak. Mereka menebang pohon penaga dan rrernbawa
kayu: ya. Inilah jenis pohon yang tumbuh di padang gurun. Ahli -akarnya
masu-, jauh ke dalam tanah sampai menemukan aliran air di bawi h tanah.
Kayu I Iya praktis tidak dapat rusak! Para wanita membawa hasil tenunan mereka
yang .saling halus. Menurut Kejadian 15: 14 dan Keluaran 12:35,36, ban gsa Israel
membawa harta benda Mesir. Dari harta benda inilah mereka me nperoleh
bahar yang indah yang dipergunakan untuk membangun kemah sud. Dengan
cara ini suatu bangunan yang luar biasa indahnya dibuat. Bangunan itu dapat
diangkut dengan mudah. Selama beratus-ratus tahun dalam tempat in lah umat
Allah berkumpul dan beribadah.

7 MI' nurut saudara, mengapa mengapa Allah menyuruh membuat kemah suci
itu se.iemikian rupa sehingga mudah diangkut?

I ihatlah diagram berikut ini sementara saudara belajar tentang bagian-
bagian kemah suci dan perlengkapannya.

KEMAH SUCI DAN PAGARNYA

A

B

ES] 2 1

D C

Kemah Suci didirikan di tengah-tengah pelataran yang dipagari ti: ai sepan-
jang 117 meter dari kain lenan halus (A). Tirai-tirai ini digantungkan pi.da tiang-
tiang lembaga yang berjarak (2,3 meter). Jalan masuk satu-satunya terdapat
di sebelah timur; lebarnya 9 meter (Keluaran 27:9-18; 38:9-20).
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Bila seorang Israel masuk, ia mempersembahkan korbannya di halaman
terbuka di mezbah kurban (1). Mezbah ini disalut dengan tembaga dan dapat
diangkut, seperti perlengkapan lainnya (Keluaran 27: 1-8; 38: 1-7). Sebuah be-
jana tembaga, tempat para imam membasuh dirinya (2) juga terdapat di
pelataran ini (Keluaran 30: 17-21; 38:8; 40:30). Pelataran ini yang sebagian
terbesar diperlengkapi dengan tembaga melambangkan penghukuman dosa.
Korban-korban yang dipersembahkan di sana dibakar habis atau diuji oleh api.

, i
... On' •• '. " I I'

• , '0 oo 0". _~......:.. '~-7--";~1

,:lll!:1liHm:'llIlIL....-~l"':I1'1Jl11C:lItIJ

MEZBAH KURBAN (1)

BEJANA TEMBAGA (2)

Di paruhan bagian barat pelataran ini terdapatlah bangunan kemah suci
(8). Panjangnya 13,7 meter dan lebarnya 4,6 meter. Kemah itu terbagi atas dua
bagian: Tempat Kudus (C) dan Tempat Mahakudus (0). Tempat Kudus
berukuran 9,1 meter kali 4,6 meter. Hanya ada satu pintu masuk yang terbuka
di bagian timur ke dalam Tempat Kudus. Hanya para imam yang boleh
memasukinya. Di belakang sebuah tirai terdapatlah Tempat Mahakudus. Hanya
imam besar yang dapat masuk ke tempat ini, dan hanya sekali setahun - hari
penutupan dosa atau hari pendamaian.

Di bagian utara dalam Tempat Kudus terdapat meja roti sajian (3). Di
bagian selatan terdapat kandil (4). Di depan tirai yang memisahkan Tempat
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Kudus dengan Tempat Mahakudus terdapat mezbah pembakaran ukupan (5).
Semua peralatan ini disalut dengan emas.

MEJA ROTI SAJIAN (3) MEZBAH PEMBAKARAN UKUPAN (6) KA~DIL (4).

Tempat yang Mahakudus berisi benda yang paling kudus dalarn agama
umat lvrael, Yaitu Tabut Perjanjian (6) yang terbuat dari kayu penuga dan
bagian dalam dan luarnya disalut dengan emas murni. Panjangnya 1,1 meter
dan dalamnya serta lebarnya 84 cm menurut Keluaran 25: 10-22 dan 37: 1-9.
Penutup kotak atau tabut perjanjian itu disebut tutup pendamaian.

11b====~~=====_---'j=-
TABUT PERJANJIAN DAN TUTUP PENDAMAIAN (6)

Dua kerub terbuat dari emas menaungi bagian tengah tutup pendamaian,
yang melambangkan kehadiran Tuhan. Bangsa-bangsa lain mempunyai ratung-
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patung untuk menggambarkan allah mereka, tetapi tidak ada benda apa pun
yang dipakai untuk melambangkan Allah bangsa Israel. Namun demikian, tutup
pendamaian adalah tempat di mana Allah bertemu dengan manusia (Keluaran
30:6) dan di mana Allah berbicara dengan manusia (Keluaran 25:22; Bilangan
7:89). Di tempat inilah pada Hari Pendamaian imam besar memerciki darah
karena dosa bangsa Israel (Imamat 16: 14).

Loh-loh batu yang bertuliskan Kesepuluh Firman ditempatkan di dalam
tabut perjanjian (Keluaran 25:21; 31:18; Ulangan 10:3-5). Di kemudian hari,
sebuah buli-buli berisi manna dan tongkat Harun dimasukkan juga dalam tabut
perjanjian itu (Keluaran 16:32-34; Bilangan 17:1-11).

Bangunan dan perlengkapan kemah suci menggambarkan aspek-aspek
Kristus dan pekerjaan-Nya. Misalnya, masing-masing dari ketujuh perabot
(dengan menganggap tutup pendamaian sebagai satu perabot) melambangkan
suatu kebenaran rohaniah yang khusus.

8 Pada diagram kemah suci tuliskan nama setiap perabot di samping angka
yang menunjukkan letak benda itu.

9 Cocok kan setiap benda atau perabot di sebelah kanan dengan kebenaran
rohaniah di sebelah kiri yang pada hemat saudara dilambangkannya dengan
paling baik.

.... a Pujian dan doa dan keharuman hidup Kristus
yang sempurna

b Allah berdiam di tengah-tengah umat-Nya

c Salib Kristus dan penghukuman atas dosa

d Hubungan dengan Kristus, roti hidup

.. oo e Penyucian dan pengampunan dosa

oo •• f Rahmat diberikan karena darah yang ter-
curah

g Kristus, terang dunia

I) Mezbah kurban ba-
karan

2) Bejana pembasuhan
3) Meja roti sajian
4) Kandil
5) Mezbah pembakar-

an ukupan
6) Tabut Perjanjian
7) Tutup pendamaian

Tentu saja, ini hanya beberapa arti rohaniah yang dapat dilambangkan
oleh benda-benda ini. Masih ada banyak yang lain juga.
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Keimiman; Bacalah Keluaran 28-29; Imamat 8-10

TujWHJ 4. Menguraikan cara-cara dengan mana keimaman menggunbarkan
cara-cara orang percaya harus melayani Allah.

kencana Allah agar bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang kud ti; memin-
ta ibaJah yang teratur. Karenanya Allah memilih Harun, saudara rv usa, un-
tuk melayani sebagai imam besar. Keempat anak laki-laki Harun, yaitu Nadab,
Abihi., Eleazar, dan !tamar harus membantunya.

Sebelum imamat yang resmi dimulai, setiap kepala rumah (p uriarkh)
mewakili keluarganya dalam ibadah kepada Tuhan. Sebelum waktu i uhanya
seorarig imam saja yang pernah disebut, yaitu imam Melkisedek dal, rn Keja-
dian 14: 18. Sejak Paskah di Mesir, setiap putra sulung dalam keluar ga Israel
adalal: milik Allah (Keluaran 13: 1-2). Dosa bangsa itu ketika membua t patung
lembu jantan menyebabkan Allah memilih suku Lewi (anggota lelaki ( an suku
Lewi) sebagai pengganti putra sulung dalam setiap keluarga (Bilangan 3:5-13;
8: 17).

Petra imam mempersembahkan korban dan memimpin bangsa Itu dalam
mengadakan pendamaian karena dosa (Keluaran 28:1-43; Imamat 6:1-34).
Merek el menolong dalam menanyakan kehendak Tuhan bagi UJ nat-Nya
(Bilangan 27:21; Ulangan 33:8). Mereka bertanggung jawab untuk mel neiihara
dan m engawasi kemah suci dengan pertolongan orang-orang Lewi. Sebagai
pelind mg hukum Taurat, mereka juga menjadi guru-guru bangsa It J.

Para imam diharuskan hidup suci (Imamat 21:1-22:10). Ada pakaian
khusu- bagi mereka (Keluaran 28:40-43; 39:27-29) dan untuk ima n besar
(Keluai an 28:4-39). Para imam dan imam besar ditahbiskan dengan upacara
indah -ekali (Keluaran 29:1-37; 20:12-15; Imamat 8:1-36). Semua hal ini patut
ditelaa.i lebih lanjut apabila saudara mempunyai kesempatan. Aka.r tetapi,
sekarai \8 kita akan mempertimbangkan hubungan hal-hal itu dengan ke iidupan
kita seoagai orang Kristen.

K a juga terpanggil untuk melayani Tuhan. Pertama Pem ~ 2:5-9
menga akan bahwa dalam beberapa hal orang percaya sekarang ini sam.i seperti
para ir-tam zaman Perjanjian Lama. Seperti imam-imam itu, orang oercaya
harus t idup terpisah dari dunia. Banyak yang dapat kita pelajari dari ke maman
Perjan ian Lama tentang arti pelayanan bagi Tuhan.
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10 Bandingkan I Petrus 2:5-9 dengan ayat-ayat Kitab Suci mengenai keimaman
yang diberikan dalam bagian yang terdahulu. Dalam buku catatan saudara,
tuliskanlah dua cara dengan mana keimaman menggambarkan bagaimana orang
percaya harus melayani Allah sekarang ini.

Korban-korban; Bacalah Imamat 1-7

Tujuan 5. Mencocokkan nama korban-korban itu dengan artinya.

Hal mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak dimulai di Gunung
Sinai. Pastilah, persembahan korban kepada Allah sudah merupakan suatu
tatacara yang tetap. Kisah Kain, Habel, dan Nuh menunjukkan hal ini. Ingatlah
bahwa Musa berbicara tentang persembahan korban demikian kepada Firaun
(Keluaran 5:1-3; 18:12, dan 24:5). Akan tetapi, tujuan hukum-hukum persem-
bahan korban yang diberikan di Gunung Sinai adalah agar menyediakan
petunjuk-petunjuk khusus untuk ibadah.

Ada lima macam korban. Dalam empat korban, darah harus dicurahkan:
1) korban penghapus dosa; 2) korban penebus salah; 3) korban bakaran; dan
4) korban keselamatan. Jenis korban yang kelima, yaitu korban sajian, tidak
meliputi penumpahan darah. Binatang-binatang yang diperbolehkan untuk
keempat korban yang pertama adalah binatang yang halal dan jinak seperti
domba, kambing, atau lembu jantan. Orang Israel yang kurang mampu
diizinkan mempersembahkan burung merpati sebagai gantinya.

Tatacara yang umum untuk mempersembahkan korban yang disertai
penumpahan darah adalah sebagai berikut:

1. Orang Israel itu menghadapkan binatang itu di mezbah.
2. Kemudian ia meletakkan tangannya ke atas kepala binatang itu, dengan

mengakui bahwa binatang itu dikorbankan sebagai penggantinya.
3. Binatang itu disembelih.
4. Biasanya darahnya dipercikkan di bagian bawah mezbah.
5. Korban itu dibakar, semuanya atau sebagian saja, tergantung dari jenis

korban yang dipersembahkan.

Korban dan persembahan ini berhubungan dengan keperluan manusia serta
kelakuannya. Dalam tabel di bawah ini perhatikan tujuan setiap korban itu
dan bacalah ayat-ayat Alkitab yang menerangkan tentang korban itu.

•••
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-
orban Tujuan Ayat Kit
-
hapus Menyelesaikan masalah dosa yang dila- Imamat 4:

kukan tidak dengan sengaja 6:24-30-
bus Menyelesaikan masalah pelanggaran Imamat 5:

hak-hak seseorang atau hak-hak Allah 7: 1-7

ran Menyatakan pengabdian diri Imamat t
6:8-13

-
'amatan Mengungkapkan rasa syukur, nazar, Imamat 3
ekutuan) atau korban sukarela; korban ini me- 7:11-34;

lambangkan persekutuan antara Allah 22:21-25
dan manusia

-
'1 Menggambarkan hasil kerja manusia Imamat 2

dan pelayanan yang dipersembahkan 6:14-23
kepada Allah

-

K ab Suci

-35;Peng
dosa

Pene
sala/1

14--6:7;

Baka ~:17;

Kastl
(pers

. -17;
19:5-8;

Sal18 1-16;

Dengan saksama pelajarilah tabel berikut ini. Perhatikanlah bahwa ketika
dalam Kitab Imamat Allah memberikan peraturan untuk berkorban di Perjan-
jian Lama, Ia memberinya dengan berurut, mulai dengan korban kese amatan
(persekutuan), sajian (pelayanan), dan korban bakaran (penyerahan) - yang
semuanya diberikan secara sukarela. Sebaliknya, ketika manusia datang kepada
Allah urutan korbannya dimulai dengan korban penghapus dosa dan korban
penebus salah keduanya itu diwajibkan atau diharuskan.

Menggambarkan pengorbanan
Kristus

Menggambarkan kepribacf, sn
dan sifat Kristus

.e::::::::. ~ Penebus salah:
Dipisahkan dari

Allah

Keselamatan: ::::..
Upacara syukur,
nazar, sukarela

Sajian:
Pelayanan
Bakaran:

Penyerahan diri
secara tuntas

KORBAN
SUKARELA

KORBAN
WAJIB

Penghapus dosa:
Dibilang benar
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Setiap korban itu menggambarkan sesuatu tentang Penebus, Yesus Kristus.
Korban-korban sukarela menunjuk kepada pribadi, sifat, dan ketaatan-Nya.
Korban-korban wajib menunjuk kepada pengorbanan yang perlu dilakukan
oleh-Nya karena dosa-dosa kita. Tiap-tiap korban itu juga menggambarkan
suatu aspek ibadah kita kepada Allah. Misalnya, keharuman korban bakaran
itu menyenangkan hati Tuhan (Imamat 1:9). Dengan cara yang sama, Allah
senang bila kita mempersembahkan segenap diri kita kepada-Nya (Roma 12: 1).

11 Cocok kan setiap persembahan yang disebutkan di sebelah kanan dengan
kalimat di sebelah kiri yang menerangkan apa yang diselesaikan atau
diungkapkan oleh korban itu. Tuliskan nomornya di depan setiap kalimat.

a Pelayanan kepada Tuhan

b Dosa yang tidak dengan sengaja

1) Penghapus dosa
2) Penebus salah
3) Bakaran
4) Keselamatan
5) Sajian

c Tidak mengindahkan hak seseorang

d Penyerahan diri

e Ucapan syukur

f Nazar

g Pernyataan sukarela

h Darah tidak tercurah

Mewakili pekerjaan manusia

Hari Raya dan Masa Raya yang Ditetapkan; Bacalah Imamat 16, 23-25

Tujuan 6. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menguraikan tentang
bagaimana hubungan antara masa raya khusus itu dengan
pengalaman manusia dan dengan Allah.

Allah mempunyai cara untuk senantiasa mengingatkan bangsa Israel bahwa
mereka adalah umat-Nya yang khusus, terpanggil untuk memisahkan diri dari
dosa dan bersekutu dengan Dia. Kelima jenis korban, yang baru kita pelajari,
senantiasa menganjurkan agar kita mengadakan hubungan baik dengan Allah.
Hari dan masa raya senantiasa mengatakan untuk mengatur kehidupan agar
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tetap baik dengan Allah. Dengan setia menaati hari-hari raya dan masa raya
ini merupakan bagian dari pengabdian perjanjian bangsa itu (Keluaran 20-24).

1ujuh hari raya harus dirayakan selama tiga masa raya setahun. Hari raya
atau perayaan ini sangat penting sehingga semua pria Israel di iaruskan
menghadirinya (Keluaran 23:14-17).

Diagram berikut memberikan hari-hari raya itu. Ditunjukka i di sini
bagaimana setiap hari raya dapat merupakan gambaran pengalaman 0 rang per-
caya -ekarang ini.

?:
...J
ii)

I«I =>« zz :J
~ z« C)I- « <:(

«- «~ C)en <i (J
I aC) I« zO <i ~«I- -~ ~« -« ~« z « oI-a:: ma::~ -w ~If II- => c ()en I-m =>~ a:: z -O'« w w ~-0 w oa.. a:: en ,a.. en a..a:: => Cc

w l-a..[~ S A 8 A T

I'engamatan kita adalah sebagai berikut:
I Dasar semua pengalaman dalam Tuhan adalah hari Sabat (Imamat

23:1-3). Ibrani 4 mengajarkan bahwa orang percaya dapat rn engalami
Sabat, atau perhentian, dengan percaya kepada Allah.

2 Ketujuh hari raya dikaitkan dengan tujuh pengalaman yang l' kan kita
alami dalam hidup kita dalam Roh Kudus: diselamatkan, d sucikan,
dikhususkan atau ditahbiskan, dipenuhi, diilhami untuk b erbicara,
diangkat sebagai anak dan mengetahui kehadiran Allah.
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12 Cocokkan tiap hari raya di sebelah kanan dengan kalimat di sebelah kiri
yang menggambarkan artinya untuk orang percaya sekarang ini.

a Hidup di kehadiran Tuhan

b Diterima dalam keluarga Allah

d Mengabdi kepada Tuhan

1) Paskah
2) Roti tidak beragi
3) Persembahan hasil pertama
4) Tujuh Minggu - Pentakosta
5) Serunai
6) Pendamaian
7) Pondok Daun

c Disucikan dari dosa

e Memberitakan Injil

f Diselamatkan melalui darah Kristus

g Dipenuhi Roh

Menghitung Umat dan Mengatur Perkemahan; Bacalah Bilangan I-JO

Tujuan 7. Memilih pernyataan yang memberikan prinsip rohaniah yang digam-
barkan oleh susunan perkembangan Israel.

Kitab Bilangan menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta
ketertiban atau keteraturan. Berkat-Nya turun ke atas orang yang hidup dalam
kesatuan dan keteraturan. Ia memberi petunjuk kepada Musa dan Harun un-
tuk mengadakan sensus. Suku-suku itu dihitung dan diatur menurut urutan-
nya (Bilangan 1-2). Para pemimpin, imam, dan orang Lewi dipilih dan diberi
tanggung jawab.

Diagram berikut ini menunjukkan bagaimana Allah mengumpulkan umat-
Nya di sekeliling-Nya. Keduabelas suku bangsa itu mengawal kemah suci dan
ditempatkan kelilingnya. Suku Lewi (yang dibagi menjadi tiga puak yaitu puak
Merari, puak Gerson, dan puak Kehat) berkemah dekat sisi-sisipelataran. Musa
dan Harun serta keluarga imam menjaga pintu masuk. Pintu masuk ini adalah
satu-satunya jalan masuk ke kemah suci dan kehadiran Tuhan.

Ada orang yang mempelajari uraian ini percaya bahwa perkemahan yang
diatur seperti ini mempunyai lingkaran sampai 19 kilometer. Betapa hebatnya
pemandangannya! Ada kira-kira 3.000.000 orang yang diatur dengan rapi
dengan tiang awan pada siang hari serta tiang api pada malam hari di atas kemah
suci (Bilangan 9: 15-23).
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LOKASI SUKU BANGSA

(Utara)

BENYAMIN DAN ASY ER NAFTALI YEHU[IA

Merari z
::::>a::c «IBarat) 0 J: (Timur)III Kemah SuciMJ,NASYE CD ~ ISAKHARo li)
::::>

Kehat :!:

E';RAIM GAD RUBEN ZEBULOI~SIMEON

13 Su-unan kedua belas suku itu di sekeliling kemah suci menggambar k in prin-
sip atau kenyataan bahwa
a) semua umat Allah mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yani': sama.
b) Allan menetapkan keteraturan dan organisasi di antara umat-Nya
c) para pemimpin yang mempunyai gagasan untuk mengatur bangsa itu.
d) ada I 'rang yang tidak termasuk rencana Allah untuk mengadakan pengaturan.

UMAT ALLAH RAGU-RAGU DAN MENGEMBARA

Tujuan 8. Mengenali pernyataan-pernyataan yang menggambarkan ke "aguan
Israel dan pengembaraan Israel serta pelajaran-pelajaran roha liyang
diajarkan olehnya.

Setelah setahun persiapan di Gunung Sinai, bangsa Israel melanjutx ln per-
jalanan selama sebelas hari dan mencapai Kadesy-Barnea di gurun Jaran.
Mereka lelah berjalan sebagai suatu kesatuan yang teratur. Namun, hati orang
banyak nu masih penuh dengan keluhan dan pemberontakan (Bilangan 11:1-35).
Ada rasa iri hati di antara pemimpin-pemimpinnya, bahkan dalam keluarga
Musa sendiri (Bilangan 12:1-16). Keraguan dan ketidakpercayaan umat in mem-
bawa ak ibat-akibat serius.
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14 Lihatlah pada peta di permulaan pasal ini. Lingkarilah huruf di depan per-
nyataan yang BENAR.
a Kadesy-barnea lebih dekat Sinai daripada Rafidim.
b Padang gurun Paran terletak di sebelah selatan padang gurun Syur.
c Kadesh-barnea dan padang gurun Paran keduanya terletak sebelah timur

Mesir.

Tertunda karena Kurani Iman

Dari padang gurun Paran, Musa mengutus dua belas orang pengintai ke
Kanaan. Mereka semua melaporkan bahwa tanah itu baik dan bahwa pen-
duduknya kuat-kuat. Sepuluh orang pengintai menyatakan bahwa tidak
mungkin mereka menduduki Kanaan dan menghasut orang banyak untuk kem-
bali saja ke Mesir. Dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, merasa yakin bahwa
kemenangan dapat tercapai. Orang banyak, yang tidak mau percaya bahwa
Allah akan memberikan tanah itu kepada mereka, mulai marah dan mengan-
cam untuk melontari kedua pemimpin mereka dengan batu.

Sebagai hukuman, Allah hendak membinasakan bangsa itu. Tetapi sekali
lagi Musa menengahi sebagaimana dilakukannya ketika bangsa itu membuat
patung lembu emas. Musa mendapatkan pengampunan bagi orang banyak itu.
Sepuluh pengintai yang tidak setia itu mati terserang tulah dan semua orang
yang berusia dua puluh tahun ke atas (kecuali Kaleb dan Yosua) diberitahu
bahwa mereka tidak akan memasuki Kanaan. Orang banyak itu menyesal, tetapi
kemudian memberontak lagi dan berusaha memasuki Kanaan melawan perin-
tah Musa. Mereka dikalahkan dan dihalau ke luar oleh orang Amalek dan orang
Kanaan (Bilangan 14:1-45).

15 Ibrani 3: 16 - 4:7 menunjuk kepada ketidakpercayaan Israel di Paran.
Dalam hal apakah pengalaman mereka merupakan suatu peringatan bagi kita
sekarang ini.
a) Kitab hendaknya jangan menyangsikan Firman Allah dan menolak untuk

beriman dan bertindak menurut Firman itu.
b) Kita harus selalu berharap agar Tuhan memberi kita suatu tanda adikodrati

sebelum kita menaati Dia.
c) Jika ada orang yang kita kenal meragukan Firman Tuhan, kita harus

menunggu sampai mereka percaya sebelum kita menaati Allah.

Belajar Sementara Masa Penundaan

Kitab yang disebut Kitab Bilangan dinamakan di padang gurun atau per-
jalanan di padang gurun dalam bahasa Ibraninya. Setelah mereka balik dan
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tidak memasuki Kanaan, orang Israel mengembara di padang gurun selama 39
tahun IUlangan 2: 14) sehingga seluruh generasi yang memberontak tu mati
(Bilanuan IS: I - 20: 13). Pelaksanaan rencana AIlah bagi mereka u rtunda,
tetapi la tetap setia. Setiap hari Ia memberi mereka makan, memimpin mereka
denga!' tiang api dan tiang awan, dan menerima korban serta ibadah mereka
di dalam kemah suci.

Dalarn Bilangan 16: I-50 kita membaca bagaimana Korah, Dal-ln, dan
Abiran. memimpin suatu pemberontakan besar terhadapMusa. Sebagai akibat-
nya, mereka beserta keluarganya dan 14.700 orang Israel lainnya mat i Pada
waktu, nilah Allah meneguhkan bahwa Ia telah memilih Harun untuk IT elayani
sebagai Imam. Tuhan menyebabkan tongkat Harun bertunas dan berbunga
(Bilangan 17).

Banyak kejadian lain dikisahkan dalam Bilangan 15-22: I. Peng daman
ular be: bisa (Bilangan 21:6-9) menunjukkan kepada bangsa itu bahwa nereka
memerJ ukan iman. Siapa saja, yang memandang ular tembaga yang dibu: t Musa
dan dit aikkan di atas sebuah tiang, diselamatkan.

Kita dapat belajar banyak dari kejadian-kejadian lain yang diberikar dalam
pasal-pasal ini. Allah itu murah hati dan suka mengampuni. Ia mas h saja
memimpin kita meskipun kita gagal melakukan kehendak-Nya yang s.-mpur-
na, Tetapi alangkah besarnya kerugian yang timbul karena keraguan itu! Seperti
halnya bangsa Israel, kita dapat membiarkan ketakutan menghalau ~i kita
menikrr.ati rencana AIlah sepenuhnya. Kita dapat merasa kecil seperti seekor
belalang di samping masalah-masalah kita, sama seperti perasaan bangsr. Israel
(Bilangan 13:33). Apabila kita membandingkan kesukaran-kesukaran kita
dengan Kekuatan kita sendiri lalu melupakan Allah, maka perjalanan hidup
kita akan dilanda keputusasaan, sama seperti perjalanan mereka.

16 Lingkarilah huruf di depan pernyataan yang paling baik menggarnl 'arkan
pengem haraan di padang gurun itu.
a) Karena orang banyak itu tidak beriman, Allah membiarkan mereka me ngern-

bara di padang gurun itu sendirian.
b) Meskipun orang banyak itu meragukan Allah, kehadiran-Nya tidak men-

inggalkan mereka selama pengembaraan itu.
c) Tidak apa-apa orang banyak itu meragukan Tuhan karena kehadira i-Nya

tetap 'iersama mereka.
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UMAT ALLAH MENDENGAR PERINTAH-PERINTAH TERAKHIR

Bacalah Bilangan 35, Ulangan I, 7, Jl-J2, 27-28, 30, 34

Tujuan 9. Memilih sebuah pernyataan yang menyimpulkan perintah-penntah
terakhir yang diberikan oleh Musa dalam kitab Ulangan.

Setelah empat puluh tahun mengembara, orang Israel berkemah di dataran
Moab, sebelah timur Laut Mati (juga disebut Laut Asin). Bilangan 30:50 -
36: 13 dan seluruh Kitab Ulangan mengisahkan perintah-perintah terakhir yang
mereka terima sebelum memasuki Kanaan.

Musa memberikan pesan terakhirnya kepada bangsa itu kira-kira sebulan
sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mungkin ia mengutarakan nya
dengan suara nyaring, sehingga memakan waktu tujuh hari untuk melakukan-
nya. Sidang pendengarnya adalah suatu generasi baru orang Israel, yang se-
muanya berusia kurang dari enam puluh tahun. Pesannya memenuhi seluruh
Kitab Ulangan, kecuali pasal terakhir yang mungkin dituliskan oleh Yosua.
Pesan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ulangan 1-4: Ringkasan penyataan Allah kepada bangsa Israel.
2. Ulangan 5-26: Suatu nasihat agar mereka digerakkan oleh kasih untuk

menaati hukum Tuhan.
3. Ulangan 27-33: Peringatan dan nubuat tentang saat-saat mereka

memasuki Kanaan.

Perkataan Musa dalam Ulangan 6:5 menyimpulkan makna dari apa yang
telah kita pelajari. Kata-kata itu menerangkan apakah sebenarnya kunci un-
tuk hubungan kita dengan Allah, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Kita
melihat dari ajaran ini bahwa kasih adalah kunci kepada iman dan ibadah
kepada Allah yang benar. Kasih berarti penyerahan diri, yaitu cara hidup
pengabdian khusus. Kasih menuntut semua kekuatan hati dan jiwa. Ada
kemungkinan kita mengasihi dalam cara ini karena beginilah Allah mengasihi
kita (bandingkan I Yohanes 4: 19). Saudara hendaknya memperhatikan dengan
saksama Ulangan 28:1-14. Inilah pernyataan yang luar biasa tentang apa yang
mungkin bagi bangsa Israel jikalau mereka taat kepada Allah.
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" sus lebih banyak mengutip dari Kitab Ulangan, dan penulis-pen Ili\ Per-
janjiar Baru lebih sering menunjuk kepada kitab ini, daripada kitab lai 1 dalam
Perjan ian Lama. Bandingkan Matius 4: I-II dan Lukas 4: I - I 3 dengan l .Iangan
8:3; 6. l I, 16; dan 10:20. Perhatikanlah bahwa Yesus memakai perr yataan-
per nya aan kitab ini ketika Ia berhadap dengan Iblis.

17 1.11 gkarilah huruf di depan kalimat yang paling baik meringkaskan \i kitab
Ulang; 'lo

a) Beb rapa pidato Musa mengenai berbagai bagian sejarah Israel
b) Hu. nn-hukum mengenai keimaman, imam besar, pakaian im a 11, dan

upa. ara pentahbisan yang khusus.
c) Rin, kasan mengenai urusan-urusan Allah dengan bangsa Israel, per ngatan

akal hukum-hukum-Nya, dan perintah-perintah mengenai kehidi pan di
Kar an.

K 'a telah mempelajari sejarah sejarah perkembangan iman dan Ibadah
di anta a umat Allah setelah mereka dilepaskan dari perhambaan ci \1esir.
Musa, emirnpin besar mereka, sudah tua sekali pada akhir kitab Ular gan, ia
berusia 120 tahun. Ulangan 32 menuliskan nyanyiannya bagi Israel.
Ketida ~'aatannya di Kadesy (Bilangan 20: 10) berarti bahwa ia tida I boleh
memasuki Kanaan. Tetapi Tuhan membawanya ke puncak Gunung Ne bo dan
menunj .kkan tanah itu kepadanya. Dia meninggal di atas gunung itu, da 1 Allah
rnengut urkan Musa, hamba-Nya. Musa bukan saja memimpin uma Allah
selama' -npat puluh tahun, tetapi dikatakan juga bahwa ia menuliskan se perem-
pat bag an dari semua kepustakaan yang sekarang kita kenal sebagai Perjan-
jian La 'la.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Cocokkanlah setiap jenis dari ketiga jenis hukum di sebelah kiri yang
diberikan Tuhan kepada Israel dengan tiap kalimat di sebelah kapan yang
menerangkannya.

a Peraturan-peraturan untuk bangsa itu

b Kesepuluh hukum

c Ada kaitannya dengan ibadah

d Sifatnya tetap

e Hukum-hukum yang berhubungan dengan para ibu.

1) Hukum Moral
2) Hukum Sipil
3) Hukum Upacara

2 Berikut ini ada beberapa pernyataan mengenai keimaman dan artinya.
Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Setiap imam dapat memasuki Tempat Mahakudus.
b Allah mengangkat imam-imam karena Ia ingin bangsa itu beribadah kepada-

Nya dengan cara yang teratur.
c Suku Lewi dipilih untuk menjadi imam sebelum bangsa Israel datang ke

Gunung Sinai.

3 Ada dua jenis korban, yaitu yang diwajibkan dan yang sukarela. Cocokkan
setiap jenis di sebelah kanan dengan setiap kalimat di sebelah kiri yang
menguraikan artinya atau apa yang termasuk di dalamnya.

a Korban penghapus dosa dan korban penebus salah 1) Korban sukarela
2) Korban wajib

b Menggambarkan pengorbanan Anak Allah

c Urutan korban manusia dimulai dengannya.

oo oo d Korban keselamatan, sajian dan korban bakaran.

oo oo e Urutan korban dari pihak Allah dimulai
dengannya

f Menggambarkan sifat Anak Allah

g Berhubungan dengan pelayanan

h Berhubungan dengan penghukuman dosa.
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4 M nurut Ibrani 4, orang-orang yang memasuki perhentian Allah (at au Sabat)
adala h mereka yang
a) PC' caya firman-Nya.
b) tid ak bekerja untuk menyediakan kebutuhan materinya.
c) rm laksanakan semua hukum Perjanjian Lama.

5 DI Gurun Paran, bangsa Israel kembali lagi dan tidak memasuk Kanaan
karer.a
a) me eka belum siap untuk masuk.
b) ke' adiran Allah telah meninggalkan mereka.
c) mc eka tidak percaya kepada Tuhan.
d) seri ua pengintai membawa kabar buruk.

6 Da I daftar di bawah ini, pilihlah lima cara utama yang digunak ln Allah
untuk mengatur umat-Nya. Lingkarilah huruf di depan tiap cara itu
a) HIH.um Moral
b) Keimaman
c) Pa' kah
d) Ker-tah Suci
e) Per -ernbahan dan korban
t) Ko ban bakaran
g) Tel ipat Mahakudus
h) Per.ernpatan suku-suku Israel
i) Me/bah tembaga
j) Hal raya dan masa raya

7 Liru.karilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Abr aharn menjadi benar di pemandangan Allah dengan jalan m .matuhi

Tau' at.
bAll" '1 mernberikan hukum Taurat kepada Israel setelah la mengadakan per-

janj .an dengan Abraham.
c Mel kipun orang percaya sekarang ini tidak melaksanakan hukum upacara,

terapi hukum itu menggambarkan banyak kebenaran mengenai i J rdah,
d Susunan perkemahan Israel menggambarkan cara yang dikehendal i Allah

bagi orang yang datang kepada-Nya.
e Korran yang pertama-tama kepada Allah dipersembahkan oleh ]I Iusa di

Gun dng Sinai.
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8 Cocokkan setiap kebenaran di sebelah kin mengenai orang percaya dewasa
ini dengan hal yang disebut di sebelah kanan yang merupakan gambaran yang
paling baik tentang kebenaran itu.

a Gereja perlu mempunyai ketertiban dan susunan
tertentu.

b Orang percaya harus hidup kudus, terpisah dari
dosa.

c Hanya melalui Kristus dapatlah kita memasuki
kehadiran Allah.

d Pengorbanan Kristus diperlukan untuk mengha-
pus dosa.

e Dasar pengalaman orang percaya adalah keper-
cayaannya kepada Allah.

I) Keimaman
2) Kemah Suci
3) Perkemahan Israel
4) Persembahan dan

korban
5) Hari raya dan ma-

sa raya

9 Susunlah kejadian-kejadian berikut ini dalam urutan kronologisnya dengan
memberi nomor I sampai 8 .

.... a Yakub dan kesebelas putranya pergi ke Mesir untuk tinggal bersama-
sama dengan Yusuf.

b Bangsa Israel menerima hukum Taurat di Gunung Sinai.

c Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan dan diusir dari Taman Eden.

d Bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun.

e Musa memimpin orang Israel ke luar dari Mesir.

f Nuh dan keluarganya diselamatkan dari Air Bah.

g Allah menggagalkan rencana umat manusia untuk membangun menara
di Babel.

.... h Abram (Abraham) meninggalkan kota Ur dan pergi ke Kanaan.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan dengan Pasal 5 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit
I. Kembalikan Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir
Catatan Siswa.
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jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal

9 a ') Mezbah pembakaran ukupan
b h) Tabut Perjanjian
c ) Mezbah korban bakaran
d :) Meja roti sajian
e .) Bejana pembasuhan
f ') Tutup Pendamaian
g .l) Kandil

1 a Henar
b '<alah
c ' alah
d Henar

10 Jav aban saudara sendiri. Dua cara yang paling penting «dalah:
I) keperluan akan kekudusan dan penyerahan diri digambarka r oleh
upacara pentahbisan dan hukum-hukum untuk hidup suci (Imar-i it 21: I
- :' 2: 10); 2) Pentingnya ibadah yang berkenan kepada Allah digam iarkan
olet peraturan mengenai persembahan korban (sebagai contoh. I hatlah
Kel Jaran 28:36-38).

2 Jav aban saudara sendiri. Jawaban yang disarankan: Untuk menun ukkan
bah ....a perjanjian antara Tuhan dan umat-Nya didasarkan pada corban
dan pendamaian karena dosa.

11 a ~I Sajian
b I I Penghapus dosa
c 2) Penebus salah
d 3 I Korban bakaran
e 4 I Keselamatan
f 41 Keselamatan
g 41 Keselamatan
h ~I Sajian
I ~. Sajian

3 a :: I Hukum 5
b 3 I Hukum 6, 7, 9
C II Hukum 1-4
d 4 Hukum 8, 10.
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12 a 7) Pondok daun
b 6) Pendamaian
c 2) Roti tidak beragi
d 3) Persembahan hasil pertama
e 5) Serunai
f I) Paskah
g 4) Tujuh Minggu - Penta kosta

4 Jawaban saudara harus meliputi sedikit-sedikitnya satu cara untuk
menerapkan setiap hukum dalam hidup saudara sendiri.

13 b) Allah menetapkan keteraturan dan organisasi di antara umat-Nya.

5 b) Hukum menyadarkan kita akan keadaan kita yang berdova dan menun-
jukkan keperluan kita akan kebenaran Allah.

14 a Salah
b Benar
c Benar

6 b) penghitungan dan pengaturan suku-suku Israel.

15 a) Kita hendaknya jangan menyangsikan Firman Allah dan menolak un-
tuk beriman dan bertindak menurut Firman itu.

7 Jawaban saudara sendiri. Jawaban saya ialah kemah itu dibua! supaya
mudah diangkut karena Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umat-Nya
kemana pun mereka pergi.

16 b) Meskipun orang banyak itu meragukan Allah, kehadiran-Nya ndak men-
inggalkan mereka selama penembaraan itu.

8 Lihatlah uraian mengenai kemah suci dan perlengkapannya.

17 c) Ringkasan mengenai urusan-urusan Allah dengan bangva lvr ael , per-
ingatan akan hukum-hukum-Nya dan perintah-perintah mengenal
kehidupan di Kanaan.
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Rumah Bagi
Umat Allah

Um" t Allah telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh tangar "Ilah
yang bel kuasa. Mereka telah menerima perintah-perintah Tuhan Imtuk
mengat u: kehidupan dan ibadah mereka sesuai dengan maksud-Nya. Sc telah
penunda, n yang disebabkan keraguan, mereka berkumpul di dataran Moab
dan men, engarkan wejangan Musa. Akan tetapi, kemudian itu Musa mening-
gal dunia Siapa gerangan yang akan memimpin mereka memasuki nege ri itu
supaya IT ereka dapat mendudukinya?

Semi ntara saudara mempelajari pasal ini dan membaca dalam Alkitab
mengena' kejadian-kejadian itu, saudara akan berkenalan dengan orang yang
dipilih Al.ah untuk memimpin umat-Nya. Saudara akan mengikuti um. i' Itu
ketika me' eka memasuki negeri itu dan memperoleh banyak kemenangan. Iuga,
saudara I kan menyaksikan mereka melalui waktu-waktu kesuraman dan
kesukara . Saudara pun akan menemukan bagaimana Allah masih terus
rnernimpi mereka untuk melaksanakan maksud-Nya bagi mereka sebaga satu
bangsa. LI menghendaki agar kehidupan berkeluarga, ibadah dan kernakrr uran
mereka it I menjadi kesaksian bagi-Nya, yaitu satu-satunya Allah yang b mar,
di hadapan semua bangsa di muka bumi ini. Ia mempunyai sasaran dun Ia
memimpri mereka menuju sasaran itu.

Penelaahan pasal ini akan menolong saudara mengerti berbagai pengali.man
yang dialami umat Allah selama tahun-tahun pertama mereka memiliki dan
mendiami negeri mereka. Pada waktu saudara mulai mengerti pengalanan-
pengalaman ini, saudara akan menarik banyak pelajaran untuk kehid ipan
saudara ~'.ndiri

ikhtisar pasal

Pemimpi] dan Negeri Itu
Pelajaran pelajaran yang Diperoleh pada Masa Kesukaran
Terang Yang Diberikan untuk Masa Depan
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menunjukkan pada peta Palestina, pembagian alamiah yang utama, tiga
daerah yang ditaklukkan, dan tempat-tempat di mana suku-suku itu menetap.

• Menerangkan mengapa hukuman Allah menimpa orang Kanaan, bangsa
Israel selama masa pemerintahan hakim-hakim, dan keluarga Eli.

• Menerangkan sifat rohaniah Yosua dan Samuel dan makna kejadian-kejadian
dalam kitab Rut.

kegiatan belajar

1. Bacalah Kitab Yosua, Hakim-hakim, Rut dan I Samuel seperti yang dimin-
ta dalam pelajaran.

2. Pelajarilah uraian pasal seperti biasanya, dengan perhatian khusus kepada
peta-peta dan diagram-diagram Palestina. Jawablah pertanyaan dalam uraian
pasal, kerjakan soal-soal untuk menguji diri, dan cocok kan semua jawaban
saudara.

109
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uraian pasal

Diagram di bawah ini memberikan garis besar masa-masa utama dalarn
sejarah Israel. Diagram ini dibuat seperti tangga untuk menunjukkan bahwa
gerak rr ajunya menanjak sampai masa kerajaan Daud dan Salomo pac waktu
Israel b-rtambah makmur dan berhasil. Kemudian jalan sejarahnya rn enurun
dari pe pecahan kerajaan itu sampai ke penawanan di Babel.

Ki! 1 telah mempelajari peristiwa Keluaran. Pelajaran ini berhubungan
dengan Penaklukan dan masa Hakim-hakim. Dalam pasal-pasal selai .jutnya
ini sam: ara akan mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi selama s I!a masa
Kerajacn, Dua Kerajaan, Yehuda Sendiri, dan Penawanan.

I Pela.arilah diagram ini dengan saksama dan hafalkanlah. Kemudian tanpa
melihat gambarkanlah dalam buku tulis saudara diagram itu dengan ketujuh
anak ta -igganya dan nama masa yang digambarkannya.

KERAJAAN

PENAKLUKAN ./ ~ VUDAH SENDIRI __

I KELUA~AN -> <, PENAW.j~NAN I
PEMIMPIN DAN NEGERI ITU

Yosua -- Persiapan dan Pelayanannya

Bacala. Yosua 1

Tujuar I. Mencocokkan uraian kejadian-kejadian dalam kehidupan }'osua
dengan pernyataan-pernyataan yang memberitahukan keper ringan-
nya dalam persiapan untuk jabatan kepemimpinan.

AI ah telah mempersiapkan seorang untuk memimpin umat-Nya me masuki
tanah r-erjanjian, yaitu Yosua bin Nun, seorang yang pernah dipihl untuk
rnengir iai negeri Kanaan. Kaleb, seorang pengintai lainnya, dan Yosua adalah
orang \ mg kern bali dengan laporan yang baik (Bilangan 11: I - 14: 10). Kepada
Yosua nilah Allah berfirman, "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab tu ber-
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siaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa
ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka" (Yosua 1:2).

1 Bacalah dalam Alkitab tiap ayat mengenai Yosua yang diberi dalam penun-
jukan di bawah ini di sebelah kanan. Kemudian cocokkan dengan pernyataan
di sebelah kiri yang paling baik menyatakan kepentingannya dalam persiapan
Yosua sebagai pengganti Musa.

a Dipilih Allah untuk menggantikan Musa. 1) Keluaran 17:10-16
2) Keluaran 33:11
3) Bilangan 13:16
4) Bilangan 14:5-10
5) Bilangan 27: 18
6) Bilangan 27:22-23

b Melewatkan waktu di Kemah Kehadiran Tuhan.

.... c Menyatakan iman dan percayanya kepada Allah
di hadapan bangsa Israel.

.... d Mempunyai pengalaman dalam membantu
Musa .

.... e Namanya diganti dari Hosea ("keselamatan")
menjadi Yosua ("Tuhan adalah keselamatan") .

.... f Diakui oleh Musa sebagai penggantinya di
hadapan seluruh umat itu .

.•.. K Mempunyai pengalaman dalam memimpin
pertempuran dan mengalahkan musuh.

Persiapan Yosua dapat kita baca dalam kitab Keluaran dan Bilangan, tetapi
dalam kitab Yosua kita membaca tentang tahun-tahun ketika ia menjadi pemim-
pin bangsa Israel. Kita dapat membagi kitab Yosua menjadi dua bagian utama:

1. Pasal 1-12 menguraikan penaklukan Kanaan;

2. Pasal 13-24 menerangkan bagaimana negeri itu dibagi di antara suku-
suku Israel.

Kitab ini memberi bukti bahwa ia betul-betul suatu kitab sejarah; di dalam-
nya disebutkan kira-kira 300 kota dan kota kecil. Peristiwa-peristiwa yang
dikisahkannya terjadi dalam jangka waktu sekitar 25 tahun. Pidato Yosua yang
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terakhi kepada Israel dituliskan dalam pasal 23 dan 24. Pidato ini mel' unjuk-
kan pei.mgai rohani orang ini yang benar-benar percaya kepada Tu h ln dan
berganr mg kepada-Nya.

Kanaan -- Gambaran, Penaklukan dan Pembagiannya
•

Ciri-cm Negeri Itu

Tujuan !. Mengenali fakta-fakta tentang ciri-ciri fisik negeri Palestin i.

Tar ah Kanaan telah dipilih oleh Allah untuk umat-Nya. Mempelajari
beberap : fakta mengenainya akan menolong saudara mengerti Alkitab dengan
lebih ba ko Kejadian-kejadian yang terjadi di negeri itu akan lebih hidup bagi
saudara

Kar dan dinamai menurut nama anak Ham yang keempat, yang, idalah
nenek m 'yang penduduknya yang mula-mula (Kejadian 9: 18). Namun den ukian,
untuk ni -nghindari kebingungan, saya akan menyebut tanah itu sendiri s ebagai
Palestin . Pada zaman Perjanjian Lama, lebar daerah Palestina rata-ra ta 105
km, ten iat yang paling lebar adalah 160 km. Ukurannya yang paling pan-
jangnya adalah 290 km. Jadi, saudara dapat melihat bahwa negeri itu tidak
lebih be ar daripada sebuah negara bagian atau propinsi di banyak negara
dewasa li.

Set gai negeri yang dipilih Tuhan bagi umat-Nya, Palestina rnernr unyai
empat CI i khusus yang patut diperhatikan.

I. 1 -taknya terpencil. Melihat sepintas di peta akan menunjukkan lahwa
di bagiar barat terdapat lautan, di bagian selatan dan timur terdapat p idang
gurun, St Jangkan di bagian utara terdapat pegunungan. Keadaan terpencil itu
hendakn \a menolong umat Allah untuk berkembang sesuai dengan rel' cana-
Nya. Bangsa-bangsa di sekeliling Israel adalah penyembah berhala. - 'etapi
kepada I-rael telah diberikan wahyu tentang Allah yang benar.

2. I -taknya di pusat. Meskipun terpencil, Palestina terletak di te rgah-
tengah sc -iua negara besar dalam dunia zaman dahulu. Negeri ini dipergunakan
sebagai F .an lintas negara-negara tetangganya. Bangsa Mesir, Babiloniav Asyur ,
Persia, v unani, dan Roma semuanya bertambah besar di sekelili ri. mya.
Letaknv, Israel sangat penting karena Allah telah mengangkatnya untuk rnen-
jadi sak <, Nya kepada dunia.

3. 7" nahnya terbatas. Kecilnya negeri itu menjadikannya kurang c ocok
bagi orar >0\ yang mempunyai ambisi politik. Allah tidak memanggil AbI' iharn
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untuk menjadi pendiri sebuah bangsa lain saja, tetapi untuk menjadi saluran
berkat bagi semua keluarga di bumi ini.

4. Sangat subur. Bahkan para pengintai yang tidak beriman melihat buah-
buahan, jenis-jenis gandum, dan sayur mayur yang melimpah di Palestina.
Negeri itu sanggup menghasilkan semua yang diperlukan umat Allah selama
mereka hidup taat kepada Tuhan.

3 Ciri tanah Palestina yang menjadikannya sangat cocok bagi suatu bangsa
dengan berita yang harus diberitakan kepada dunia adaalah
a) letaknya yang terpencil. c) ukuran yang kecil.
b) letaknya di pusat. d) kesuburannya.

Secara kasar negeri itu terbagi
menjadi empat jalur sejajar:

1 Dataran pantai di tepi Laut
Tengah.

2 Jajaran gunung-gunung di
tengah sepanjang tepi barat
lembah Yordan.

3 Lembah Sungai Yordan.

4 Dataran tinggi dan pegu-
nungan di Palestina timur,
yang terbentang di sebe-
lah timur lembah Yordan
dari Gunung Herman di
utara ke Gunung Hor
di selatan.
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Suatu .Iiagram penampang silang negeri itu akan kelihatan seperti irii:

PENAMPANG SILANG 'ALlSTINA

, D.,.,.n P.nt.,
YO PE

4 Lihatlah peta dan diagram, lalu lingkarilah huruf di depan tiap peru vataan
yang BENAR. Kemudian dalam buku catatan saudara, tuliskanlah ~em bali
setiap kalimat yang SALAH setelah membetulkannya.
a Yerusalem terletak di sebelah utara Hebron.
b Gunung Gilead dan Gunung Gilboa keduanya terletak di jajaran pegu 'uingan

yang tengah.
eTasI. Mati lebih tinggi dari permukaan air Laut Tengah.
d Lem bah sungai Yordan meluas ke selatan dari Danau Galilea sampai ~e Tasik

Mati
e Keempat daerah tanah Palestina yang utama meluas dalam empat julur se-

jajar dari timur ke barat.
f Data-an pantai lebih rendah daripada dataran tinggi di Palestina t irnur ,

Penduauk Negeri Itu

Tujuan 3. Mengenali alasan-alasan utama mengapa Israel diperintahk an un-
tuk menaklukkan negeri Kanaan.

Pada waktu Israel siap untuk memasuki Kanaan ada tujuh suku atau bangsa
yang di.irn di sana. Bangsa Het adalah yang paling terkemuka. Mereka oerasal
dari ker ajaan Het yang dahulu berkuasa. Pada zaman Abraham merek a ting-
gal dekat Hebron dan, kemudian bercampur dengan bangsa Amori d daerah
pegunungan yang kelak terkenal sebagai Efraim. Orang Kanaan me idiami
daerah pesisir , orang Hewi dekat Sikhem, orang Feris di Palestina teng ah dan
selatan. orang Girgasi dekat Danau Galilea, orang Amori di dataran tinggi
Palestin i timur dan orang Yebus di daerah pegunungan tengah sekitar J t li kota
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mereka yang di kemudian hari rnenjadi Yerusalem. Istilah "orang Kanaan"
sering kali dipergunakan untuk menunjuk semua suku atau bangsa ini.

Dalam Ulangan 20: 16-18 kita membaca perintah Allah kepada bangsa Israel
untuk membinasakan semua penduduk negeri yang telah diberikan-Nya kepada
mereka. Perintah ini menimbulkan pertanyaan yang serius dalam pikiran banyak
orang: Bagaimana Allah yang adil dapat memerintahkan hal ini kepada Israel?
Banyak orang yang diberi keterangan yang salah telah merasa kasihan karena
orang Kanaan dimusnahkan. Mereka lebih memperhatikan hukuman Allah yang
dijatuhkan ke atas orang Kanaan daripada memperhatikan watak bangsa-bangsa
itu. Pada waktu kita menelaah Kitab Suci akan kita menemukan bahwa perin-
tah Tuhan itu beralasan.

I. Allah mengetahui bahwa jika bangsa-bangsa yang jahat ini tidak
dimusnahkan, mereka akan mengajar bangsa Israel untuk berbuat dosa
terhadap-Nya (Ulangan 18:9-13; 20:18).

2. Kanaan telah dijanjikan kepada Abraham dan anak-anaknya. Karena
bumi ini adalah milik Tuhan, Ia dapat memberikannya kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya. Menjelang kematiannya, Yakub berpesan kepada
anak-anaknya agar ia dikuburkan di negeri Kanaan sebagai bukti akan
pengharapan bahwa pada suatu hari janji itu akan dipenuhi (Kejadian
49:29-33).

3. Setiap hak orang Kanaan atas negeri itu karena telah memilikinya begitu
lama hilang karena kejahatan mereka. Kita harus ingat bahwa orang-
orang ini juga keturunan keluarga yang saleh melalui anak-anak Nuh.
Mereka adalah contoh peradaban yang mengikuti jalan yang diuraikan
dalam Roma I.

4. Kebejatan moral bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu menghendaki
hukuman dengan cepat. Seorang penulis sejarah kuno mengatakan, "Tak
ada bangsa lain yang dapat menandingi orang Kanaan dalam campuran
penumpahan darah dan penyelenggaraan susila." Kehidupan mereka
begitu cemar sehingga 1500 tahun kemudian perbuatan mereka dikutuk
dalam kota Roma yang jahat. Sodom, di mana tidak terdapat sepuluh
orang pun yang benar, adalah contoh peradaban ini. Kebiasaan-
kebiasaan bangsa-bangsa Kanaan diuraikan dalam Imamat 18:21-23 dan
Ulangan 12:30-32.

5. Alkitab selalu menunjukkan bahwa pengusiran bangsa-bangsa Kanaan
merupakan hukuman atas dosa-dosa mereka (Imamat 18:24,25). Bangsa
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.rael diperingatkan bahwa apabila mereka berbuat dosa dan n iening-
l.aJkan perjanjiannya dengan Tuhan, mereka akan memperoleh hi kuman

ang sama (Yosua 23:11-13).

6. i ialam kemurahan-Nya, Allah telah menunggu lama sekali supaya
i angsa-bangsa itu bertobat. Mereka sudah mempunyai kesak sia 1orang-
, rang benar seperti Melkisedek (Kejadian 14) dan para patriark r yang
, lam di antara mereka. Mereka telah diberi peringatan melalui pe nbina-
-aan Sodom dan Gomorah (Kejadian 19:23-25). Mereka telah mer dengar
ientang mujizat-mujizat yang menyertai pelepasan bangsa Isra el dari
r Iesir. Bahkan mereka telah menyaksikan kehidupan bangsa Israel
"'Jama hampir 40 tahun di padang gurun yang' dekat negeri mereka.

5 Orang Amori, salah satu suku Kanaan, disebut dalam pesan Allah kepada
Abraham mengenai masa depan keturunannya. Bacalah Kejadian I ~'13-21
dalam «Ikitab saudara dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Berai a lama keturunan Abraham akan menjadi budak di negeri asmg?

b Mengapa diperlukan waktu yang begitu lama sebelum keturunan Abraham
dapa" kembali ke negeri yang dijanjikan kepada mereka?

cApa \ ang ditunjukkan hal ini tentang sikap Allah terhadap pendudux negeri
itu?

6 Lingk arilah huruf di depan pernyataan yang memberikan alasan rtama
kenapa Allah memerintah Israel untuk menaklukkan Kanaan dan mem-
binasaks n penduduknya.
a) Tidak ada seorang saksi yang saleh di antara orang Kanaan, mereka angat

jahat Jan asusila.
b) Allah telah memberi kesempatan kepada orang Kanaan untuk bertoba , tetapi

mereka terus saja berbuat dosa.
c) Orang Israel lebih banyak jumlahnya daripada orang Kanaan, dan 'I ereka

patut -nendapat tempat tinggal yang baik.
d) Setela-i mereka meninggalkan Mesir bangsa Israel tidak mempunyai r egeri,

maka sudah selayaknya mereka menaklukkan Kanaan.
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Daerah yang Ditaklukkan; Bacalah Yosua 2-12

Tujuan 4 Mengenali daerah yang diperoleh dengan penaklukan pada peta
Palestina.

Orang Israel bersiap-siap memasuki negeri itu di bawah pimpinan Yosua,
pemimpin yang telah dipilih Tuhan bagi mereka. Pada waktu itu Yosua telah
berusia 80 tahun. Tantangan orang besar ada di depan mereka. Peradaban-
peradaban lama sedang merosot. Dapatkah dibangun suatu peradaban baru
yang berdasarkan tujuan kudus untuk melayani Tuhan? Dalam Yosua 1:1-9
kita membaca apa yang difirmankan Allah kepada Yosua pada saat penting ini.

7 Bacalah Yosua 1:1-9 dalam Alkitab. Kemudian jawablah dalam buku catatan
saudara pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
a Janji-janji apakah yang diberikan Allah kepada Yosua?
b Nasihat apakah yang diberikan Allah kepada Yosua?
c Menurut ayat 8, tiga hal apakah yang harus dilakukan Yosua agar berhasil?

8 Bacalah Yosua 3:7-17 dalam Alkitab dan jawablah pertanyaan ini. Tanda
apakah yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kepada Israel bahwa Ia
menyertai Yosua sebagaimana Ia telah menyertai Musa?

Perang penaklukan itu berlangsung sekitar tujuh tahun. Mereka
menghadapi banyak kesukaran. Kota-kota itu berdinding dan kuat. Raja-
rajanya bergabung dan mempunyai tentara yang bersenjata dan berkereta besi.
Namun kemerosotan akhlak bangsa-bangsa Kanaan itu telah menimbulkan
kelemahan di dalam diri mereka bagaikan suatu penyakit bagian dalam.

Kampanye militer Yosua telah direncanakan dengan baik. Israel menyerang
langsung ke pusat negeri itu, sehingga suku-suku Kanaan terbagi menjadi dua
bagian. Bangsa Israel bergereak dengan cepat dan Allah menyertai mereka. In-
gatlah, ini bukan sekedar sejarah suatu bangsa yang gagah berani. Ini adalah
kisah mujizat-mujizat luar biasa yang dikerjakan oleh Allah yang memenuhi
perjanjian-Nya!

Kawasan yang pertama-tama ditaklukkan meliputi kota Yerikho, Ai, Betel,
Silo, Sikhem, dan Doran. Juga meliputi seluruh daerah di sebelah barat kota-
kota itu sampai kira-kira delapan km dari Tasik Mati dan seluruh daerah di
sebelah timur di seberang sungai Yordan.
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Kawasan kedua yang ditaklukkan adalah di bagian selatan dan meliputi
kota Gibeon, Yerusalem, Yarmut, Lakhis, Eglon, Hebron, dan Bersyeba,
Kawasan ini membentang ke sebelah barat sampai delapan km dari Laut Tengah
dan kr timur sampai kira-kira delapan km dari ujung selatan Tasik Mati.

Kawasan ketiga yang ditaklukkan adalah di sebelah utara dan metil' Hikota-
kota Bet-san, Hazor, dan Dan. Kawasan ini membentang ke timur dan xe barat
dari kira-kira delapan km timur dari sungai Yordan sampai delapan cm dari
Laut 1 engah; juga membentang ke utara dan ke selatan dari kira-kira enam
belas km sebelah selatan Bet-san sampai enam belas km di utara ko.a Dan.

9 Pada peta berikut pakailah sebuah pensil untuk memberi garis batas tiap-
tiap daerah itu.

DAERAH·DAERAH
YANG DITAKLUKKAN

r:

~
IERSYEBA

o 10- I,
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Perang penaklukan ini mempunyai efek yang luas. Kita telah menerima
banyak keuntungan karenanya, sebab dari bangsa Israel yang kecil ini telah
datang Alkitab dan Yesus Kristus. Jadi boleh dikatakan bahwa orang Israel
berjuang bagi kita. Nilai-nilai yang kita hargai diteruskan kepada kita dari
mereka; nilai tiap individu, pentingnya rumah tangga, dan ibadah kepada Allah
yang Esa, Pencipta dan Bapa sekalian orang. Kita hampir dapat mengatakan
bahwa perang mereka itu mempunyai lebih banyak berpengaruh atas kehidupan
kita daripada semua perang lainnya.

Pembagian Negeri Itu; Bacalah Yosua 13-24

Tujuan 5. Mengenali fakta-fakta tentang daerah yang diberikan kepada tiap-
tiap suku bangsa Israel.

Setelah menaklukkan negeri Kanaan, setiap suku Israel diberi sebagian dari
tanah itu. Ini merupakan baik suatu warisan rohaniah maupun jasmaniah. Suku
Lewi tidak diberi tanah, tetapi mereka mendapat 48 kota dengan daerah sekelil-
ingnya. Jumlah 12 suku itu masih tetap dipertahankan (karena Lewi tidak
dimasukkan) dengan membagi suku Yusuf menjadi dua bagian, yaitu Efraim
dan Manasye, Tepat sekali tantangan Allah kepada Yosua yang berbunyi, "Dari
negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki" (Yosua 13:1). Perbatasan
yang disebut dalam Yosua 13 baru tercapai 500 tahun kemudian pada zaman
Salomo. Pelajarilah peta berikut ini dan jawablah pertanyaan 10.



120 KEMAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

PEM8AGtAN
SUKU-SUKU

ISRAEL

ORANG
HIT ORANG

ARAM

MANASYE
(TImuri

~--~=.-8EN~~;~/:
', /",,; ,

"

ORANG AMON

YEHUDA RUBEN

ORANG MOAB

SIMEON

/"/' ORANG EDQM

tO Ling "arilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR di bawt 11mi.
a Suku vlanasye mendapat daerah yang sama besarnya dengan gabu-igan

daere, 1 Yehuda dan Simeon.
b Suku )an mempunyai dua daerah, keduanya terletak di lembah" ngai

Yordai.
c Suku vsyer di sebelah timur berbatasan dengan suku Naftali.
d Suku -cuben mendapat daerah yang paling selatan dr bagian barat, .ngai

Yorda I dan Tasik Mati.
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PELAJARAN-PELAJARAN YANG DIPEROLEH PADA MASA KESUKARAN

Setelah Yosua meninggal sampai Samuel menjadi pemimpin Israel, umat
Allah melalui suatu masa peralihan yang sukar. Sementara masa peralihan ini
terjadi perubahan, penyesuaian, dan pengaturan kembali. Masa ini berlangsung
kira-kira 300 sampai 400 tahun.

Hakim-Hakim - Lingkaran-lingkaran Keputusasaan

Bacalah Hakim-hakim 1-16; 21

Tujuan 6. Setelah diberikan gambaran tentang lingkaran keputusasaan dan
kelepasan, mengenali contoh-contoh lingkaran itu dalam kitab
Hakim-hakim.

Masa peralihan yang kita baca dalam kitab Hakim-hakim adalah masa
kegelapan rohani yang hebat di Israel. Meskipun kitab Hakim-hakim bercerita
tentang masa yang amat suram dalam sejarah Israel ini, kitab itu masih
merupakan sebagian dari konon Alkitab. Kejadian-kejadiannya disebut juga
di banyak tempat lain di Alkitab. Nama Hakim-hakim berasal dari nama yang
diberikan kepada pahlawan-pahlawan Israel yang perbuatannya merupakan
tema pokok kitab itu.

Pada umumnya, Israel mulai dengan sikap rendah hati dan bergantung
kepada Allah (Hakim-hakim 1:1-2: 5) dan kemudian jatuh ke dalam dosa yang
hebat. Kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam empat pasal terakhir menun-
jukkan bahwa keadaan Israel telah mencapai keadaan yang paling buruk yang
dapat dipikirkan.

Saudara mungkin bertanya, Bagaimana umat Allah dapat jatuh begitu ren-
dah? Setelah pembagian negeri Kanaan dibereskan, agaknya suku-suku itu mulai
berantakan. Tidak ada pemerintah pusat atau pemimpin tunggal seperti Musa
atau Yosua. Rupanya para tua-tua dan imam-imam gagal mempersatukan suku-
suku itu. Selain itu, ada masalah penangkisan serbuan bangsa lain dan
pemeliharaan ketentraman negara.

Firman Tuhan memberikan beberapa alasan dasar yang menerangkan
mengapa masa itu demikian suramnya.

11 Bacalah ayat-ayat Kitab Suci berikut ini. Kemudian tuliskan dalam buku
catatan saudara jawaban pertanyaan ini dari masing-masing ayat berikut ini:
Kejahatan apakah yang dilakukan Israel?
a Hakim-hakim 1:27,28,30, 31, dan 3:6
b Hakim-hakim 2: 10

c Hakim-hakim 2: 12
d Hakim-hakim 2: 17, 19
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12 Bacalah Hakim-hakim pasal 17 dan 21. Saudara akan menemukan bahwa
ada a~at dalam pasal 17 yang diulang dalam pasal 21. Apa yang dikata kan oleh
kedua ayat itu?

Uraian ini meringkaskan roh yang memerintah zaman ini dalam sejara h Israel.

D' seluruh kitab Hakim-hakim kita melihat pola atau lingkaran yang sama
di ulan K beberapa kali; Hakim-hakim 2: 11-19 memberikan ringkasan umum
mengenai pola ini. Setiap kali ada empat tahap utama dalam setiap lingk uan itu.

I, Dosa - Israel jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berha.a.
2 Hukuman - Allah membiarkan musuh-musuh mereka men a clukkan

mereka.
3. Pertobatan - Mereka berseru kepada Tuhan.
4. Pelepasan - Tuhan mengangkat seorang hakim untuk md -paskan

mereka.

13 Bacalah Hakim-hakim 2: 11-19 dan Hakim-hakim 3:7-11, yang mel upakan
contoh liingkaran ini. Kemudian di samping setiap tahap yang ditul skan di
bawah mi, berilah penunjukan ayat dari Hakim-hakim 3:7-11 yang r-i myebut
tahap I ersebut.

a DO<',i .

b Hu] uman .

c Pertobatan .

d Pelepasan .

Lingkaran ini menyatakan garis besar sederhana tentang tindakan-ti ndakan
Allah terhadap Israel sepanjang kitab Hakim-hakim. Empat belas hakim yang
disebut kan dalam kitab ini (salah seorang, yaitu Abimelekh, tidak diangkat oleh
Tuhan) Namun demikian, ketiga belas pemerintahan yang berbeda-beda itu
dapat l' Ikelornpokkan menjadi tujuh lingkaran hukuman yang seben.imya.

14 Ke' ujuh lingkaran itu diberikan dalam ayat-ayat di bawah ini. Car i ah dan
bacalah ayat-ayat yang menguraikan masing-masing lingkaran. Kernudiar dalam
buku catatan saudara tuliskan tiap penunjuk ayatnya di sebelah kiri. Di sam-
ping se' iap penunjukan ayat tuliskan: a) nama atau nama-nama pt" akluk;
b) lamanya Israel diperintah oleh penakluk itu c) nama hakim-hak III yang
diangkat Allah untuk menyelamatkan Israel; dan d) lamanya masa pe-lientian
setelah "tu. Yang pertama dituliskan sebagai contoh.
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Penunjuk ayat Penakluk Waktu Hakim Masa
perhentian

1.3:1-11 ~ 84 rJ!I~ ..:w~~~
2. 3:12-31

3. 4: 1 - 5:31

4. 6: 1 - 8:32

5. 8:33 - 10:5

6. 10:6 - 12: 15

7. 13: 1 - 16:31

Pasal 17 sampai pasal 21 menceritakan peristiwa lain selama masa ini.
Seperti yang telah kita sebutkan, pasal-pasal itu menunjukkan bahwa bangsa
itu telah jatuh ke dalam dosa yang sangat hebat. Akan tetapi ada kisah lain
yang terjadi pada zaman itu juga.

Rut - Janji Kehidupan

Bacalah Rut 1-4

Tujuan 7. Menuliskan pernyataan-pernyataan yang menyatakan makna sejarah
dan rohaniah kitab Rut.

Kisah indah dan romantis yang diceritakan dalam kitab Rut adalah menge-
nai kejadian-kejadian dalam kehidupan suatu keluarga Israel yang sederhana,
yang hidup selama periode Hakim-hakim (Rut I: I). Pada masa kelaparan si ayah
memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Akibat-akibatnya sangat
menyedihkan bagi keluarga itu. Namun kisah Rut menunjukkan bahwa tangan
pemeliharaan Tuhan tetap ada atas umat-Nya, sekalipun ketidaksetiaan mereka
seperti terlihat dalam kitab Hakim-hakim.

Kitab Rut dapat dibagi menjadi tiga bagian utama.

1. Naomi dan Rut kembali ke Betlehem (1:1-22).
2. Rut bertemu dengan Boas (2:1 - 3:18).
3. Boas mengawini Rut (4: 1-22).
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15 B .calah Kitab Rut. Carilah kota Betlehem, tanah Yehuda, dan tarl ah Moab
di per i Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAH.
a Ba.x Orpa maupun Rut pergi ke Betlehem bersama Naomi.
b Bo.is adalah keluarga suami Rut yang sudah meninggal.
c Bangsa Moab adalah salah satu suku Israel yang tinggal di bagian ti 'I ur Tasik

Mal.
d BO,,5 mengizinkan Rut mengumpulkan gandum di ladangnya.

1-rapi kitab Rut bukan sekedar suatu cerita indah saja. Kitab irn j nemberi
garnb, ran yang paling jelas di Alkitab mengenai seseorang yang drs ebutkan
hukun Israel sebagai "kerabat-penebus". Apabila seorang pria rn ernnggal
dunia, kerabatnya yang terdekat dapat mengajukan tuntutan baginya, karena
orang nati itu tidak dapat bertindak sendiri lagi. Kerabat itu disebut cerabat-
penebi.s atau kerabat yang mengembalikan atau memulihkan. Ketika membaca
kisah ~ ut, kita melihat bahwa itulah yang telah dilakukan oleh Boas, Karena
ia keri-nat Rut, ia dapat mengembalikan kepadanya milik Mahlon, menikah
dengar nya, dan mempunyai anak untuk menyambung keturunan keli arga itu
(Rut 4 9-15). Dengan demikian Boas adalah gambaran Kristus, yaitu .erabat-
penebi ., kita.

16 Ke ludukan Boas sebagai kerabat-penebus Rut dengan baik seka i meng-
gamba kan kenyataan bahwa Kristus
a) mel,. kukan semua hal sesuai dengan kehendak bapa-Nya.
b) berr ubungan dengan kita sebagai makhluk manusia dan dengan d .mikian

dap .. t menolong kia.
c) melakukan mujizat-mujizat di dunia untuk menyatakan keilahian Nya.
d) terb .kti adalah Anak Allah karena Ia bangkit dari antara orang nati.

17 Ba, alah Rut 4: 18-22 dan Matius 1:1-17 dalam Alkitab. Lingkanla i huruf
di depan nama setiap orang yang adalah keturunan Rut dan Boas,
a) Abr.iham
b) Dau.:
c) Nuh
d) Krist rs
e) Yehi da
f) Isha I

Ru , seorang bukan Yahudi, tidak mempunyai harapan. Namun kep ..tusan-
nya um lk menyembah Allah yang benar (Rut 1: 16) menempatkannya dalam
garis ke urunan Kristus Mesias. Ia melambangkan semua orang berdo a yang
oleh irn ln menjadi bagian dari umat Allah.
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TERANG YANG DIBERIKAN UNTUK MASA DEPAN

E!I - Seorang yang Dihakimi Allah

Bacalah I Samuel 1-4

Tujuan 8. Mengenali alasan-alasan mengapa Eli dihakimi Allah.

Ada dua orang hakim lagi di Israel, Eli dan Samuel - yang disebut dalam
kitab I Samuel. Eli memegang jabatan imam besar merangkap hakim. Dia sen-
diri seorang yang baik. Namun dia tidak menghentikan putra-putranya yang
menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai imam untuk berbuat dosa besar.
Kelakuan anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, menunjukkan keadaan
keimaman yang sangat buruk pada masa itu (I SamueI2:12-17). Keadaan in-
ilah yang menyebabkan orang banyak meninggalkan ibadah kepada Tuhan,
yaitu satu-satunya ikatan yang mempersatukan mereka sebagai bangsa. Melalui
seorang nabi, Allah memperingatkan Eli tentang hukuman yang akan menim-
pa keluarganya (I Samuel 2:27-36). Allah juga memperingatkan dia melalui
Samuel, seorang anak yang dibesarkan di kemah suci, kemah kehadiran Tuhan
(I Samuel 3:10-18).

Tetapi anak-anak Eli terus saja melakukan kejahatan dan Allah men-
datangkan hukuman yang telah diberitahukan kepada Eli. Orang Filistin
berperang melawan orang Israel dalam pertempuran di Afek, Tabut Perjan-
jian dirampas, Hofni dan Pinehas mati terbunuh dalam pertempuran itu, dan
Eli mati ketika mendengar kabar itu (I Samuel 4: 1-22).

18 Carilah negara Filistin di peta dan tuliskan nama-nama yang tepat dalam
kalimat di bawah ini.

Negara Filistin didiami oleh suku .

di sebelah utara, suku-suku dan ..

di sebelah timur, dan suku di sebelah barat.

19 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang memberikan alasan
mengapa Eli dan keluarganya dihukum Allah.
a) Eli menolak untuk mengasuh Samuel yang masih kecil.
b) Hofni dan Pinehas tidak memperbolehkan orang membawa persembahan

korban.
c) Pada mulanya Eli salah mengerti kesusahan Hana.
d) Anak-anak Eli tidak mengindahkan korban yang dipersembahkan kepada

Tuhan.
e) Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa terus.
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Kemenangan orang Filistin menyebabkan bangsa Israel ditindas selama 20
tahun \I Samuel 7:2-5). Namun demikian, dua puluh tahun penindasan ini
merupakan salah satu masa yang paling penting bagi umat Allah. Hukuman
Allah telah jatuh atas garis keturunan imam Eli. Tetapi Allah telah mengangkat
seorang pemimpin baru, yaitu Samuel, yang akhirnya diakui oleh seluruh bangsa
Israel sebagai nabi Tuhan (I Samuel 3:9-21). Kesuraman masa penindasan itu
berubah menjadi cerah karena kesetiaan orang ini, hakim terakhir eli Israel.

Samuel -- Seorang yang Dilahirkan untuk Masa Depan

Bacalar I Samuel 5-7

Tujuan 9. Menguraikan watak Samuel dan sifat kepemimpinannya atas Israel.

Nama Samuel berarti "diminta dari Tuhan". Ia dilahirkan sebagai iuwaban
untuk doa-doa Hana, seorang wanita yang saleh tetapi mandul. Hana
menyerahkan anaknya kepada Tuhan agar dibesarkan dalam kemah St ci oleh
Eli. Kelika Samuel masih kecil, Allah berfirman kepadanya dengan suar a yang
dapat didengar tentang hukuman yang akan menimpa keluarga Eli. Sam li el men-
jadi sal.ih seorang yang paling dihormati dalam sejarah Alkitab, yang sama
besarny ,i dengan Abraham, Musa, dan Daud. Ia seorang pahlawan d oa dan
iman. lJ menjadi hakim, pembaharu, negarawan, dan pengarang.

Selama masa penindasan oleh orang Filistin, ia menghimbau uma Israel
agar be-balik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Dia mengundang
seluruh bangsa itu ke Mizpa dan di sana umat itu bertobat dan berbali« kem-
bali kepada Allah. Ketika orang Filistin menyerang, Allah menolong rangsa
Israel untuk memperoleh kemenangan besar.

20 Bacalah I Samuel 7:1-17 dalam Alkitab dan jawablah pertanyaan heri kut
dalam t uku catatan saudara.
a Tindakan apa yang diambil orang Ismael di Mizpa untuk menunjukk ln per-

tebaran mereka?
bApa \ ang sedang dilakukan Samuel ketika orang Filistin menyerar g?
cApa vang dikatakan Samuel ketika orang Filistin dikalahkan?
d Untuk memperingati kemenangan itu apa yang didirikan Samuel dar nama

apak.ih yang diberikan kepada tanda peringatan itu?
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21 Dalam buku catatan saudara, ceritakan suatu kejadian atau waktu dalam
kehidupan saudara ketika saudara menyadari, sama seperti Samuel, bahwa
Tuhan senantiasa menolong saudara.

Setelah kemenangan atas orang Filistin di Mizpa, Samuel kembali ke
rumahnya di Rama dan mendirikan sebuah mezbah (I Samuel 7: 17). Barangkali
selama masa inilah Samuel mendirikan sekolah-sekolah untuk menerima dan
melatih tenaga-tenaga muda dalam ibadah kepada Tuhan. Dalam I Samue118:18
dan 19 saudara menjumpai tempat yang bernama Nayot dekat Rama. Nayot
adalah suatu kata yang mengemukakan ide tentang pondok-pondok atau tem-
pat tinggal untuk murid-murid. Ungkapan dekat Rama juga membawa kepada
kesimpulan bahwa Samuel mungkin mempergunakan rumahnya sendiri sebagai
tempat pendidikan. Kemungkinan besar dia memberi pelajaran menulis, hukum,
dan musik, yang semuanya ditujukan kepada ibadah yang benar kepada Allah.
Pastilah, ia mendorong orang untuk mencari firman nubuat dari Allah. Dalam
I Samuel 19:18-24 kita membaca tentang penyataan kehadiran Tuhan yang
penuh kuasa, yang dialami di sekolah di Rama itu.

Mungkin di sekolah-sekolah inilah kitab Mazmur mulai dituliskan.
Misalnya, Daud ada hubungan dengan sekolah di Rama (I SamueI19). Kemu-
dian sekolah-sekolah ini disebut sekolah nabi, dan selama masa Elia sekolah
itu terdapat di Betel, Yerikho dan Gilgal (II Raja-raja 2:1-5; 4:38-41).

Samuel menjadi tua dan mengangkat anak-anaknya laki-laki menjadi
hakim. Akan tetapi, mereka tidak mengikuti teladan ayah mereka, melainkan
rusak tingkah lakunya. Pada waktu inilah bangsa Israel meminta seorang raja,
suatu hal yang sangat menecewakan Sauel (I Samuel 8:1-9).

22 Pelajarilah kembali bagian ini dalam kehidupan Samuel dan bacalah ayat-
ayat berikut ini: I Samuel 3:10-18; 7:3-6,15-17; 19:18,24. Kemudian uraikan
dengan singkat watak Samuel dan kepemimpinannya di israel.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Pertempuran pertama di mana Yosua mengambil bagian adalah ruang tu-

juh tahun untuk menaklukkan Kanaan.
b Mu-a mengadakan suatu upacara khusus untuk menunjukkan kepada orang

Israel bahwa Yosua adalah penggantinya.
c Dat rah kedua yang ditaklukkan adalah di bagian selatan yang mehj un kota

Ber-yeba.
d Kar ena letak tanah Palestina itu terpencil, maka inilah yang menyebabkan

Israel tidak dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.
e Suk II Lewi mewarisi bagian tanah yang sama besarnya dengan bagi an suku

Rut-en.

2 1\ lisalnya seorang teman saudara mengatakan sebagai berikut, "Kukira Allah
sangat kejam dan tidak adil ketika menyuruh orang Israel memusnah kan semua
penduduk Kanaan." Yang mana dari pernyataan-pernyataan d: bawah ini
mer .pakan jawaban yang terbaik?
a) ( irang Kanaan sudah bertahun-tahun tinggal di tanah itu. Jadi. sudah tiba

saatnya orang baru mengambil alih. Karena Abraham menetap eli Palestina,
rr aka sudah sewajarnya bagi bangsa yang menjadi keturunan Iya untuk
11 enernpati tanah itu kembali.

b) Allan memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa di Kanaan un, uk ber-
toba, tetapi mereka meneruskan kehidupannya yang jahat. Jadi Allah
men beri hukuman yang sepantasnya dengan memakai orang Israel untuk
men binasakan mereka. Jika Israel berbuat dosa, mereka pun akan d hukum
dengan cara yang sarna.

c) Nenrk moyang bangsa Israel telah dijanjikan tanah Kanaan. Jadi, ketika
Isra. dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka mempunyai we 'enang
untuj, melakukan sekehendak hatinya pada waktu mereka memasuk i tanah
perjanjian itu.
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3 Tuliskan setiap nomor di peta (sebelah kanan) di depan keterangan yang
berhubungan dengannya (sebelah kiri).

.... a Tanah Moab

b Laut Tengah

c Warisan Manasye

d Dataran pantai

.... e Warisan Benyamin

.... f Daerah pertama yang
ditaklukkan

4 Dalam kitab Hakim-hakim kita melihat bahwa setiap kali setelah Tuhan
membebaskan bangsa Israel dari para penindas mereka.
a) berpaling dari dosa-dosa mereka.
b) melupakan Tuhan dan menyembah berhala.
c) melupakan Tuhan dan menyembah berhala.



130 KEMAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

5 I ingkarilah huruf di depan setiap kesimpulan yang dapat kiu tarik dari
kej.uiian-kejadian yang dikisahkan dalam kitab Hakim-hakim.
a ....Illah sangat sabar dengan bangsa Israel dan mengangkat banya] hakim un-

t lk menyelamatkan mereka berkali-kali.
b ....Bah tidak mengampuni, karena Ia memperkenankan bangsa Israel dihukum

dan ditaklukkan musuh-musuh mereka.
cridak penting bagi Tuhan apakah orang Israel berbuat dosa, ase I saja pada

; khirnya mereka bertobat.
d Para hakim memerlukan pertolongan dan pimpinan Tuhan igar dapat

r lem bebaskan orang Israel dari penindasan.
e <etelah umat itu berbuat dosa, Allah tidak memperdulikan sen an mereka

\ mg memohon kelepasan.

6 Boas dapat mengembalikan harta milik Rut dan memberinya ter ipat di an-
tar d orang Israel karena ia
a) a.lalah kerabatnya yang dekat.
b) mengasihinya dan ingin menolong.
c) n .engetahui tentang keluarganya.

7 ~,dah satu nilai penting kisah Rut dan Boas ialah bahwa kisah itu .uatu garn-
bar.in yang indah tentang Kristus sebagai
a) II' ang tak berdosa yang harus menderita.
b) kerabat terdekat yang memulihkan.
c) ~ irban sempurna yang dipersembahkan.
d) A nak Allah yang mengalami kematian.

8 Bacalah Rut 4: 13-22. Menurut kisah itu, Rut adalah
a) il-u Daud.
b) nenek Daud.
c) l' iyut Daud.

9 'r ang mana dari prinsip-prinsip berikut ini digambarkan dengan s angat baik
oleh kisah Eli dan keluarganya?
a A dah sangat sabar terhadap orang berdosa dan orang-orang ~ang tidak

IT! enaati-Nya.
b ( rang yang berpaling dari dosa-dosanya akan menerima kasih kan mia Allah.
c }.,etika umat AlIah berseru kepada-Nya mohon pertolongan, Ia r iendengar

n ereka.
d A lah mengharapkan para orang tua menegur dan mendisiplin anal -anaknya,
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10 Cocokkan nama pemimpin Israel di sebelah kanan dengan setiap ungkapan
di sebelah kiri yang menggambarkan dirinya. Jika ungkapan itu dapat dikenakan
pada dua orang pemimpin, tuliskan 3 di depannya.

a Menghimbau Israel untuk bertobat di Mizpa. 1) Yosua
2) Samuel
3) Keduanyab Mendirikan sebuah batu peringatan yang disebut

Eben-Haezer .

.... c Memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan .

.... d Melewatkan waktu di kemah kehadiran Tuhan.

e Menjadi pemimpin nabi-nabi di Rama.

f Hidup sebelum masa hakim-hakim.

g Menunjukkan iman dan percaya kepada Tuhan.

jawaban untuk pertanyaan dalam uraian pasal

12 Tidak ada raja di Israel dan setiap orang melakukan sesuka hatinya (atau
jawaban yang serupa).

1 Diagram saudara harus seperti yang terdapat dalam pasal ini.

13 a Ayat 7.
b Ayat 8.
c Ayat 9.
dAyat 9-1l.

2 a 5) Bilangan 27:18.
b 2)Keluaran33:1l.
c 4) Bilangan 14:5-10.
d 2) Keluaran 33:1l.
e 3) Bilangan 13:16.
f 6) Bilangan 27:22,23
g I) Keluaran 17:10-16.
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14 rabel saudara seharusnya seperti ini:

--

unjuk Ayat Penakluk lamanya Hakim
per

3: 1-11 Kusyan-Risya- 8 tahun Otniel 40
tarrn dari Meso-
potarma

3:12-31 Eglon, raja Mo- 18 tahun Ehud. 80
ab dan Filistin Samgar

: 1 - 5:31 Yabin, raja 20 tahun Debora, 40
Kanaan Barak

~ --

6: 1 - 8:32 Orang Midian 7 tahun Gidion 40

8:33 - 10:5 Perang saudara, tidak Abimelekh,
dll. diberikan Tala, Yair di

-

10:6 - 12:5 Orang Amon 18 tahun Yetta,
Ebzan, di
Elon,

Abdon

13: 1 - 16:31 Orang Filistin 40 tahun Simson 20 tahun

Pan Masa
-ientlan

tahun

tahun

3 4 tahun

4 tahun

5 tdak
berikan

6 tdak
berikan

7

3 b letaknya di pusat.

15 a Salah.
b Benar.
eSaIah.
d Benar.
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4 a Benar.
b Salah; Gunung Gilead terletak di dataran tinggi Palestina timur dan

Gunung Gilboa terdapat di daerah pegunungan yang tengah.
c Salah; Tasik Mati lebih rendah dari permukaan Laut Tengah.
d Benar.
e Salah; keempat daerah tanah Palestina yang utama meluas sejajar dari

utara ke selatan.
f Benar.

16 b) berhubungan dengan kita sebagai makhluk manusia dan dengan
demikian dapat menolong kita.

S a 400 tahun.
b Karena pada waktu itu bangsa Amori akan menjadi demikian jahatnya

sehingga perlu bagi Allah untuk menghalau mereka.
c la sangat sabar terhadap mereka, tetapi kelak kesabaran-Nya akan

berakhir jika mereka bersikeras dalam kejahatan mereka.

17 b) Daud.
d) Kristus.

6 b) Allah telah memberi kesempatan kepada Kanaan untuk bertobat, tetapi
mereka terus saja berbuat dosa.

18 Dan, Yudah, Simeon, Laut Tengah.

7 a Allah menjanjikan kepada Yosua 1) kehadiran-Nya, 2) kemenangan
yang terus-menerus, 3) seluruh negeri itu, dan 4) kepemimpinan atas
Israel. (Jawaban saudara harus serupa dengan ini.)

b Allah menasihati Yosua untuk 1) bertekun dan yakin, 2) berjaga-jaga
agar menaati, membaca, dan mempelajari seluruh Taurat, 3) ingat bahwa
Tuhan telah memerintahkannya untuk bertekun dan yakin, dan 4) jangan
takut atau kecil hati. (Jawaban saudara harus serupa dengan ini.)

c Yosua harus membaca Kitab Taurat, mempelajarinya siang dan malam,
dan menaati semua yang tertulis di dalamnya.

19 d) Anak-anak Eli tidak mengindahkan korban yang dipersembahkan
kepada Allah.

e) Eli membiarkan anak-anaknya berbuat dosa terus.
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8 -J .ihan menghentikan aliran sungai Yordan sementara bang sa Israel
n .enyeberanginya.

20 II Mereka membuang semua berhala mereka dan beribadah kepac a Tuhan.
b Ia sedang mempersembahkan korban bagi Allah.
c "Sampai di sini Tuhan menolong kita."
d Sebuah batu peringatan yang dinamai "Eben-Haezer".

9 r -aerah-daerah di peta saudara harus sesuai atau serupa denga 1 peta di
b iwah ini.

DAERAH-DAERAH
YANG DITAKLUKKAN

•Daerah Kedua
Keraklukan

21 Ji waban saudara sendiri. Jangan lupa waktu-waktu itu!
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10 a Benar.
b Salah.
c Benar.
d Salah.

22 Jawaban saudara harus meliputi juga ide-ide berikut ini. Samuel menaati
Tuhan dan memberitahukan kepada Eli berita yang diterimanya dari Tuhan.
Ia membawa orang Israel kepada pertobatan di Mizpa, menang perang alas
orang FiIistin, dan diakui sebagai nabi Tuhan. Ia seorang penguasa dan
hakim di Israel dan pemimpin nabi-nabi di Rama.

11 a Mereka tidak menghalau orang Kanaan, tetapi kawin-rnengawin dengan
mereka dan menyembah allah-allah mereka.

b Mereka melupakan Tuhan dan apa yang telah dilakukan-Nya.
c Mereka berhenti menyembah Tuhan dan mulai menyembah berhala.
d Mereka tidak menaati pemimpin-pemimpin dan menyembah berhala.



Kerajaan Bersatu

1\ ta telah memperhatikan umat Allah sementara mereka bergumul dan ber-
diri b. gaikan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Di bawah kvpernim-
pinan Yosua mereka memasuki tanah Palestina. Mereka menaklukkar banyak
daerah dan menetap di sana. Kemudian mereka mengalami suatu masa I eralihan
yang . dit di bawah pimpinan para hakim. Masa-masa itu sukar, tetar 1 1 uhan
memb ngunkan pemimpin-pemimpin untuk membebaskan bangsa l s .rel dari
penin, asan. Pada masa inilah hakim terakhir, yaitu Samuel, menjaci pemim-
pin ls: rel.

S" rnuel yang mengurapi Saul, raja Israel yang pertama. Pernerintal ian Saul
rnenar lai permulaan zaman kerajaan. Zaman kerajaan yang bersatu n u dilan-
jutkan oleh dua orang raja lagi, yaitu Daud dan Salomo. Masing-mm ing dari
ketiga aja ini memerintah lebih kurang empat puluh tahun.

Z, nan kerajaan itu merupakan zaman yang paling gemilang dalarn -ejarah
Israel vlasa kesuraman yang kita pelajari itu menjadi masa keemasa 1. Pada
waktu uulah janji Tuhan digenapi. Israel mengambil tempatnya dantara
bangsa bangsa di dunia. Gedung-gedung, tulisan-tulisan, dan kemakm irannya
menun ukkan berkat Tuhan yang disaksikan oleh seluruh dunia! Dala 11 pasal
ini sau lara akan belajar tentang masa berkat dan kemakmuran dan tentang
ketiga aja pertama yang memerintah Israel.

ikhtisar pasal

Gagas.i 1 Pangkat Raja
Pemer: I tahan Saul
Perner: I tahan Daud
Perner: uahan Salomo
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan mengapa keinginan Israel untuk mempunyai seorang raja mc-
nyenangkan Tuhan.

• Menguraikan tentang pemerintahan ketiga raja yang mula-mula di Ivr.icl dan
menyatakan alasan-alasan untuk keberhavilan dan kegagalan setiap raja.

• Mengerti betapa pentingnya bagi raja-raja Israel untuk menaati Tuhan dalam
segala hal.

kegiatan belajar

I. Bacalah I Samuel 8 sampai dengan I Raja-raja II sebagaimana dumnt a.

2. Dengan saksama pelajarilah peta dan gambar-gambar yang dibenkan dalam
pelajaran. Pelajarilah pasal ini sebagaimana biasanya. Jarigan lupa mcm-
baca tujuan pasal dan mengulanginya sehingga saudara dapat mencapai uap
tujuan ini. Kerjakan pertanyaan dalam uraian pasal dan soal-voal uni uk
menguji diri, kemudian cocokk an jawaban saudara.
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uraian pasal

GAG ,,-SAN PANGKAT RAJA

Bacalah I Samuel 8

Tujuan I. Meringkaskan semua perintah dan peringatan Tuhan n iengenai
pangkat raja di Israel.

Perintah-perintah Allah

Sebelum waktu itu Israel tidak mempunyai seorang raja. Yehova adalah
raja mereka! Mereka mempunyai pemerintahan teokrasi atau "peme-intahan
oleh Allah". Gagasan teokrasi, di mana Allah memerintah melalui pemimpin-
pemimpin yang ditunjuk-Nya, tidak gagal. Namun demikian bangsa tu tidak
menghargai manfaat-manfaatnya.

Meskipun itu bukan kehendak-Nya yang sempurna bagi Israel, All th mem-
biarkan mereka memiliki seorang raja. Allah telah mengetahui seh .lumnya
bahwa kelak mereka akan menghendaki seorang raja. Sebelum mereka
memasuki Palestina, Ia telah memberi petunjuk-petunjuk mengenai bazaimana
seharusnya kelakuan raja mereka.

1 Bae alah Ulangan 17:14-20. Dalam buku catatan saudara j iwablah
pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
a Siapa yang akan menjadi raja?
b Apa yang harus dilakukan raja?
c Apa yang tidak boleh dilakukan raja?

K ta dapat meringkaskan perintah-perintah ini dengan menyatakan prinsip-
prinsip berikut:

I. Raja Israel tidak boleh memerintah sekehendak hatinya.
2 Mereka tidak boleh memerintah untuk kehormatan atau ke nuliaan

mereka sendiri.
3. vlereka harus memperhatikan kehendak Tuhan dan pimpinan-Nya demi

kebaikan umat itu.
4. Raja harus tunduk kepada Yehova sama seperti orang Israel yang pal-

mg rendah.
Dalam semua pemerintahan raja-raja Israel prinsip-prinsip ini tetap berlaku.
Selama seorang raja bergantung kepada kehendak Allah, ia makmur. \pabila
seorang raja terbiasa tidak menaati kehendak Allah, akhirnya dia din runkan
dari takhta,
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Permintaan Umat Itu

Orang Israel membandingkan keadaan mereka dengan bangsa-bangsa di
sekelilingnya dan merasa bahwa bangsa mereka tidak bersatu dan tidak mem-
punyai kuasa. Juga, kelakuan anak-anak Samuel itu jahat dan para tua-tua
ingin menghindari agar jangan mereka menjadi pemimpin Israel (I Samuel
8:1-5). Orang Israel berkumpul di Rama, tempat tinggal Samuel, dan meminta
seorang raja. Ketidaksabaran, ketidakpercayaan, dan pemberontakan mereka
merupakan dosa yang menyedihkan hati Samuel dan ia mencari petunjuk Tuhan.
Allah menghendaki agar Israel menjadi umat-Nya secara khusus, tetapi mereka
ingin menjadi seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka (I Samuel 8:5, 19-20).
Permintaan mereka akan seorang raja menunjukkan bahwa mereka tidak per-
caya Allah dapat melindungi mereka, seperti yang kemudian dikatakan oleh
Samuel (I Samuel 12:6-12). Allah mengingatkan Samuel, "Bukan Engkau yang
mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi
raja atas mereka" (I samuel 8:7).

2 Mengapa Allah mengatakan kepada Samuel bahwa bukan Samuel yang
mereka tolak, tetapi Dia?

Peringatan Allah

Kemudian Allah memerintahkan Samuel untuk memperingatkan bangsa
itu tentang akibat-akibat keputusan mereka untuk mempunyai seorang raja.

3 Bacalah I Samuel 8: 10-22 dan bandingkanlah dengan Ulangan 17:14-20.
Dalam buku catatan saudara, jawablah pertanyaan berikut ini dengan satu atau
dua kalimat dengan kata-kata saudara sendiri.
a Sesuai dengan perintah Allah dalam Ulangan 17:4-20,apakah yang akan men-

jadi kewajiban utama seorang raja? Jika raja memenuhi kewajiban ini,
akibat-akibat apa yang akan menyusul?

b Sesuai dengan peringatan Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Samuel
dalam I Samuel 8: 10-22, apakah akan menjadi aktivitas utama seorang ra-
ja? Akibat apakah yang akan menyusul?

Setelah orang banyak itu diperingatkan akan akibat-akibat tindakan
mereka, masih saja mereka mendesak minta seorang raja. Maka Allah menyuruh
Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka (I Samuel 8: 19-22). Setelah Saul
diurapi menjadi raja, Samuel menyampaikan pesannya yang terakhir kepada
bangsa Israel (I Samuel 12). Dalam pesannya itu ia minta mereka mengakui
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bahwa tingkah lakunya tidak bercacat cela, dan mereka menyetujui-iya (ayat
3-S). :i a mengingatkan mereka pada apa yang telah dilakukan Tuhan b~~i mereka
(ayat 6-11). Sekali lagi ia mengatakan bahwa mereka telah berbuat do-a karena
tidak mempercayai Tuhan dan meminta seorang raja (ayat 12).

Bangsa itu takut ketika mendengar perkataannya dan tanda-tanda ajaib
Tuhan yang dinyatakan untuk meneguhkan perkataan Samuel. Merek at berseru
kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan,
Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja begi kami,
kami menambahkan dosa kami dengan kejahatan ini" (ayat 19) Samuel
menenangkan hati mereka dan menyuruh mereka hidup bagi Tuhan Prinsip-
prinsip yang dinyatakannya itu merupakan nubuat bagi semua raja y,a.ngakan
memerintah kemudian (ayat 20-2S), "Takutlah akan Tuhan dan setialah
beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besar-
nya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus ber-
buat lahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu"
(ayat 24, 2S).

Meskipun Samuel bukan lagi pemimpin resmi Israel, ia masih mempunyai
pengaruh yang besar atas bangsa itu. Orang banyak itu merasa bahw 1 mereka
memerlukan pertolongannya, dan Samuel menanggapi dengan sikap yang agung
(ayat 19-23).

6 Bacalah I Samuel 12:33. Samuel berjanji akan berbuat apakah"

Apakah Tuhan mengingatkan saudara akan orang-orang yang harus
saudara doakan? Mungkin saudara, seperti halnya umat Allah peda masa
Samuel, telah menyeleweng dari Tuhan. Kita harus mencontohi Samuel dan
tidak berbuat dosa terhadap Allah dengan berhenti berdoa bagi mereka.

5 Dalam buku catatan saudara, tuliskanlah nama orang-orang yang harus
saudara doakan. Mungkin sekali-sekali saudara harus melihat catatan ini un-
tuk mengingatkan saudara agar mendoakan mereka.
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PEMERINTAHAN SAUL

Bacalah I Samuel 9-15

Tujuan 2. Meringkaskan kejadian-kejadian penting dalam kehidupan Saul.

TerpUlb sebagai Raja

Meskipun bangsa itu tidak memilih seorang untuk menjadi raja, tetapi jelas
Tuhan telah memilih seseorang atas dasar kehendak mereka. Kita membaca
bahwa Saul "seorang muda yang elok rupanya ... dari bahu ke atas ia lebih
tinggi daripada setiap orang sebangsanya" (I Samuel 9:2). Ia memenuhi cita-
cita bangsa itu bagi seorang raja.

Setelah Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa Saul akan menjadi raja
(I Samuel 9:1.5-17), Samuel mengurapinya dalam sebuah upacara pribadi (I
SamueI9:27-1O:1). Samuel memberitahukan kepada Saul tanda-tanda yang akan
diberikan oleh Allah untuk menguatkan pilihan ini, dan menyuruh Saul menan-
tikannya di Gilgal. Tanda-tanda itu terjadi sebagaimana yang dinubuatkan
Samuel. Kemudian di Mizpa setelah mengingatkan bangsa itu akan dosa mereka
karena meminta seorang raja, Samuel mengumumkan di depan khalayak ramai
bahwa Saul menjadi raja (I Samuel 10:1-27).

6 Bacalah I SamueI1O:9. Dengan cara apa Tuhan menunjukkan anugerah dan
pertolongan-Nya kepada Saul?

Kemenangan dan Kegagaian

Sebagai panglima angkatan perang Israel, Saul seorang pemimpin ulung.
Ia menang dalam tiap pertempuran. Tetapi Saul tidak bisa tunduk kepada
kekuasaan Allah. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan Allah menolak dia
sebagai raja.

7 Dalam buku catatan saudara, buatlah tabel seperti berikut ini. Kemudian
bacalah dalam Alkitab ayat-ayat yang dicantumkan di bawah ini. Di bawah
judul yang tepat, tuliskanlah penunjukan ayat yang betul. Di samping tiap
penunjukan ayat tadi, tuliskanlah dengan singkat mengenai kemenangan atau
kegagalan. Yang pertama telah dikerjakan sebagai contoh.
a) I Samuel 11:1-1.5 d) I Samuel 1.5:1-7
b) I Samuel 13:8-13 e) I Samuel 1.5:8-23
c) I Samuel 14:1-23
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Kemenangan Saul Kegagalan Saul

Mungkin saudara ingin menambahkan ayat-ayat Alkitab lain serta ketu angan-
nya dalam tabel ini, sementara saudara membaca terus tentang k ejadian-
kejadian yang terjadi dalam kehidupan Saul.

Ditolak sebagai Raja

Setelah ketidaktaatan Saul di Gilgal (I Samuel 13:8-12), Samuel
memberitahukan kepadanya untuk pertama kalinya bahwa ia dan keluarganya
tidak Iikan memerintah Israel lebih lanjut. "Tuhan telah memilih seorang yang
berkenan di hati-Nya," kata Samuel kepada Saul (I Samuel 13:141. Setelah
ketidaktaatan Saul untuk kedua kalinya, Samuel mengulangi pernyataannya
dengan kata-kata yang lebih tegas, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kor-
ban bakaran dan korban sembelihan ... Sebab pendurhakaan adal ah sama
seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembar berhala
dan rerafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah
menetak engkau sebagai raja" (I Samuel 15:22,23). Dalam kehidupan Saul selan-
jutnya. kita melihat dia sering mengakui dosanya, tetapi rupanya ia tidak benar-
benar berubah.

8 AlC:1'ian utama Saul ditolak sebagai raja ialah karena ia
a) me' asa tidak perlu untuk menaati Tuhan sepenuhnya.
b) menyelamatkan hidup salah seorang raja yang kotanya telah din but.
c) mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian kepada TJhan.

Penolakan Saul sangat menyedihkan dan mengecewakan Samuel ( Samuel
15:35 i Tetapi Allah sudah mempunyai seorang calon lain.

PEMI',RINTAHAN DAUD

Tujuan 3. Mengenali fakta-fakta yang berkaitan dengan keempat periode
utama dalam kehidupan Daud.

Nabi Samuel yang menyiapkan jalan bagi Daud, raja Israel yan ~ agung.
Daud melewatkan sebagian besar masa mudanya sebagai seorang gembala.
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Pengalamannya sebagai gembala "merupakan latar belakang untuk banyak rnaz-
murnya yang terdapat dalam kitab Mazmur. Akan tetapi, ia tidak selamanya
menjadi seorang gembala karena dialah orang yang dipilih Allah untuk men-
jadi raja.

Diurapi Menjadi Raja

Bacalah I Samuel 16:1-/3

Allah membangkitkan Samuel dari dukacitanya atas Saul dan mengutusnya
ke Betlehem kepada keluarga Isai. Daud adalah putra bungsu Isai.

9 Bacalah I Samuel 9:2, 10:23, dan 16:1-13. Dalam buku catatan saudara,
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
a Persamaan apakah yang ada pada Saul dan Eliab?
b Mengapa Allah menolak Eliab?
c Pilihan Allah akan Daud menunjukkan apa mengenai dirinya?

Samuel mengurapi Daud, dan sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atasnya
(I Samuel 16:13).

Menantikan Waktu Tuhan

Bacalah I Samuel 16:14-23; 17:1 - 31:/3; II Samuel 1

Akan tetapi, beberapa tahun berlalu sebelum Daud benar-benar menjadi
raja Israel. Pada mulanya, Daud menjadi anggota istana Saul, karena bakat-
nya memainkan kecapi menenangkan raja yang mengalami gangguan (I Samuel
16:14-23).

10 Bacalah I Samuel16: 14-23. Dalam buku catatan saudara, terangkan dengan
kata-kata saudara sendiri keadaan Saul pada waktu itu.

Daud menunjukkan keberaniannya dan kepercayaannya kepada Tuhan
dengan menerima tantangan Goliat orang Filistin itu (I Samuel 17:20-58).
Kemenangannya menyebabkan dia diperhatikan orang Israel. Kepopulerannya
menimbulkan rasa cemburu Saul (I Samuel 18:6-9). Tetapi semua rencana Saul
untuk membinasakan Daud tidak berhasil. Daud menikah dengan Mikhal, putri
Saul, dan menjadi teman akrab Yonatan, putra Saul.
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I -engan meningkatnya keberhasilan Daud di bidang kemiliteran. ril enmgkat
pula c-mburu Saul terhadapnya. Saul mengetahui bahwa Tuhan menyer oliDaud
(I San uel 18:12,28). Akhirnya. Daud terpaksa menjadi orang burcn .m, dan
melar: xan diri dari hadapan Saul yang berusaha untuk membunuhnya ( Samuel
19: 11 I 7). Nabi Gad (yang mungkin telah dikenal Daud di antara n 3bi-nabi
yang I ersama Samuel di Rama) bersekutu dengannya selama waktu u LI Jan di
kemu.'ian hari juga (I Samuel 22:5; II Samuel 24: 11-25).

P ida mulanya Daud mencari perlindungan dalam kerajaan Israel. Kemu-
dian Li a lari ke kota Gat kepada Raja Akhis (I Samuel 21). Ketika ~embali
ke Isr.iel dia berlindung di gua Adulam (I Samuel 22) di mana banyak orang
menggabungkan diri dengannya. Setelah nabi Samuel wafat dan dik iburkan
di Rar-a, Daud pergi ke gurun Paran (I Samuel 25:l). Akhirnya. setelar banyak
kali nv aris terbunuh. Daud menetap di Ziklag (I Samuel 27) di mana iiI tinggal
sampa kematian Saul.

SI rama tahun-tahun pembuangan dan bahaya ini. Daud rnemutu: kan un-
tuk tu .duk kepada kehendak Tuhan.

11 Bdcalah I Samuel 24 dan 26. Mengapa Daud tidak mau mem bur uh Saul
ketika ada kesempatan untuk berbuat demikian?

Dalarn kepatuhannya kepada kehendak Allah. Daud menjadi rs ja yang
ideal. <aul adalah kebalikannya. Saul memiliki jiwa pemberontak yang keras
kepala yang akhirnya menuntun dia kepada ilmu sihir (I SamueII5:23; ;8:3-25).
Tahun tahun terakhir pemerintahan Saul merupakan pergumulan ant na raja
yang n urtad itu dengan Tuhan. Akhirnya. pada saat kekalahan yang ( ahsyat,
Saul b.inuh diri di Gunung Gilboa. Tiga orang putranya. termasuk Ycnatan,
teman akrab Daud. telah gugur dalam pertempuran melawan orang Filistin.
Kesud, nan yang menyedihkan bagi karir raja Israel yang pertama ltatapan
Daud .ang mengharukan bagi Saul dan Yonatan tercatat dalam I [ Samuel
pasall

Pemerintah Atas Yehuda

Baca i: Samuel 1-4

Se' elah kematian Saul. hanya suku Yehuda saja yang mengah i Daud
sebagai raja. Ia diurapi oleh mereka dan selama tujuh tahun mem .rintahi
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Yehuda dari Hebron (II Samuel 1-4). Isyboset, putra Saul, memerintah atas
suku-suku yang lainnya, yang bersama-sama disebut "Israel". Akan tetapi,
sedangkan keluarga dan keturunan Daud makin kuat, keluarga Saul makin
lemah. Kedua bagian kerajaan itu saling berperang dan setelah serangkaian tin-
dakan kekerasan, Isyboset terbunuh oleh dua orang kepala pasukannya.

Memerintah Atas Seluruh Israel

Bacalah II Samuel 5-24; I Raja-raja 1:1 - 2:12

Setelah kematian Isyboset, semua suku berkumpul di Hebron dan
mengurapi Daud menjadi raja atas seluruh Israel dan Yehuda (II Samuel 5: 1-5).
Daud merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus yang tinggal di sana, dan
menetapkannya sebagai ibu kota kerajaan yang bersatu itu (II Samuel 5). Di
sana ia memerintah selama 33 tahun.

Daud tetap menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Tin-
dakannya yang pertama ialah membawa kembali Tabut Perjanjian dan menem-
patkannya di ibu kota (II Samuel 6). Saudara tentu ingat bahwa lambang
kehadiran Allah ini telah direbut dalam pertempuran di Afek karena perbuatan
dosa anak-anak Eli dan kemudian dikembalikan oleh orang Filistin karena
hukuman Tuhan atas mereka. Orang Israel, yang juga ketakutan, telah menem-
patkannya di sebuah lumbung di tempat yang bernama Kiryat- Yearim.
Meskipun tempat itu kira-kira 13 km saja di sebelah barat Yerusalem, tabut
itu tinggal di sana selama lebih dari 60 tahun (I Samuel 5-7), termasuk seluruh
masa pemerintahan Samuel sebagai Hakim, seluruh masa pemerintahan Saul
sebagai raja dan sebagian dari pemerintahan Daud.

12 Bacalah II Samuel 7:1-29. Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan
yang BENAR.
a Allah minta agar Daud membangun sebuah rumah bagi Tabut Perjanjian itu.
b Daud berjanji kepada Allah akan membangun sebuah rumah untuk Tabut

Perjanjian.
c Allah mengatakan kepada Daud bahwa salah seorang putranya akan mem-

bangun rumah bagi Tabut Perjanjian.

Pada waktu inilah Allah mengadakan perjanjian dengan Daud, serta men-
janjikan kepadanya bahwa kerajaannya akan kekal. Sementara waktu berjalan
terus, Daud meluaskan batas-batas Israel dengan menaklukkan daerah-daerah
asing. Ia mengalahkan bangsa Filistin, bangsa Moab, bangsa Amon (II Samuel
8-10).
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13 Handingkanlah batas-batas kerajaan Daud seperti yang ditunjukkan pada
peta' -erikut ini dengan batas-batas negeri itu ketika dibagi di antara kl dua belas
suku Israel, seperti yang ditunjukkan oleh daerah yang bergaris hiu m. Kera-
jaan Daud kira-kira berapa kali lebih besar?

MEDE

"IVUR

Laut Tengah

Daerah wm
Mula·Mula~

KERAJAAN DAUD ~

@.

IJ Ida puncak kejayaannya, Daud jatuh ke dalam dosa yang heba la ber-
zinah .engan Batsyeba dan merencanakan agar Uria, suaminya, diburu h dalam
per ter. puran (II Samuel II). Sudah lama sekali Uria menjadi sekutu [aud dan
kepal, pasukannya. Dosa Daud dicela oleh nabi Natan dan hukum, in Allah
diurm mkan. Anak yang dilahirkan Batsyeba bagi Daud meninggal dunia (II
Sarnu. I 12:15-23). Dengan sungguh-sungguh Daud bertobat dan diampuni
Tuhar dan karena kerendahan dan kehancuran hatinya, Allah tetap riernakai
dia. I aud menulis Mazmur 32 dan 51 pada saat ia insaf akan dosa nya.
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14 Bacalah Mazmur 32 dan 51. Dalam buku catatan saudara, jawablah
pertanyaan-pertanyaan berikut.
a Bagaimana tanggapan Daud terhadap hukuman Allah dalam hidupnya?
b Pernahkah Tuhan menghukum saudara karena sesuatu dalam kehidupan

saudara? Bagaimana tanggapan saudara?

Kemudian, seolah-olah hendak membuktikan bahwa la telah mengampuni
Daud, Allah memberi seorang anak laki-laki lain kepada Daud dan Batsyeba
(yang telah menjadi isterinya). Anak ini dinamai Salomo, dan dialah yang men-
jadi raja Israel yang berikutnya (II Samuel 12:24, 25; I Raja-raja 1:39, 40).

Meskipun Daud telah bertobat, tetapi akibat-akibat dosanya nyata dalam
keluarganya. Mula-mula terjadilah kelakuan yang tidak senonoh antara anak-
anaknya dari berbagai isterinya, seperti Amnon dan Tamar (II SamueI13-14).
Dan akhirnya timbullah pemberontakan Absalom, anak Daud. Bahkan untuk
waktu yang singkat ia mengusir Daud dari takhtanya (II Samuel 15: 18). Kemu-
dian kerajaan Daud dipulihkan kembali (II Samuel 19-20) dan dalam mazmur
syukurnya yang indah, Daud menghormati Tuhan (II Samuel 22-23).

Daud berbuat dosa kembali dengan menghitung jumlah rakyatnya. Tindakan
ini menunjukkan bahwa ia lebih mempercayai jumlah tentara yang dimilikinya
daripada Tuhan. Penyakit sampar menimpa Israel. Setelah Daud bertobat dan
menaikkan doa syafaat, penyakit sampar itu dihentikan dan Daud mendirikan
sebuah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan milik Arauna (II Samuel
24: 10-25).

Menjelang akhir hidup Daud, salah seorang anaknya laki-laki, yaitu Adonia
berusaha menuntut takhta kerajaan. Akan tetapi, dia dicegah melakukan
demikian dan Salomo menjadi raja. Daud meninggal dan dikuburkan (l Raja-
raja I: I - 2: 12). Sementara sejarah Israel berkembang, pemerintahan dan
pengabdian Daud kepada Allah menjadi tolok ukur bagi semua raja lainnya.
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15 Pelajarilah kembali bagian ini dalam kehidupan Daud. Kemudia r, cocok-
• ap kejadian di sebelah kiri dengan saat kejadian itu terjadi pa da masa

ntahan Daud di sebelah kanan.

a la memerintah dari Hebron. I) Diurapi mer j ad I raja
2) Menanti wak II Allah
3) Memerintah Has Ye-

huda
4) Memerintah" tas selu-

ruh Israel

b la menolak untuk membunuh Saul.

c la membawa Tabut Perjanjian ke Yerusa-
lem.

.oo. d Ia dibawa ke istana untuk memainkan
kecapi bagi Saul.

e Allah membuat perjanjian dengannya.

f Samuel mengurapinya menjadi raja.

g Ia menang dari Goliat.

h Putra Saul, Isyboset, terbunuh.

Absalom, putranya, memberontak melawan
dia.

PEM} RINT AHAN SALOMO

Bacalah I Raja-raja 2:13 - Il:43

Tujua, 4. Mengenali alasan-alasan untuk keberhasilan dan kegagalan Salomo
sebagai raja israel.

Ketul an dan Keberhasilan

SI ama pemerintahan Salomo, Allah membawa Israel kepada tingkat
kebese an yang mengherankan dunia. Salomo memerintah selama 40 ahun (I
Raja-: .ja II :42). Permulaan pemerintahannya sangat baik. Ketik i Allah
menen pat kan diri kepadanya dan bertanya apa yang diinginkannya, Salomo
memo' on kebijaksanaan untuk memerintah umat Allah. Perrnohonar ini me-
nyenai gkan hati Tuhan (I Raja-raja 3 :5- 14) dan Salomo menjadi 1 ervohor
karena kebijaksanaannya (I Raja-raja 3:28; 4:29-34). Dia memperc ayar dan
mengaihi Allah (I Raja-raja 3:3).
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Selama pemerintahannya, banyak nyanyian dan tulisan kudus digubah.
Salomo sendiri menulis 3000 amsal, dan sekitar 375 dari amsal-amsal itu ter-
simpan dalam Perjanjian Lama. Dia juga menuliskan 1005 kidung, tiga di an-
taranya ada dalam Alkitab (Mazmur 75 dan 117, dan Kidung Agung).

Empat dari kesebelas pasal, yang menceritakan keadaan kerajaan Salomo,
dipakai untuk menggambarkan bait suci yang dibangunnya (l Raja-raja 5-8).
Bait suci, yang dibangun di Yerusalem pada tempat yang sama di mana Daud
telah membangun mezbahnya (II Samuel 24), sangat mengherankan dunia. Ada
sementara orang yang menaksir nilainya sekarang ini sekitar lima milyar dolar
Amerika! Pekerja yang dikerahkan meliputi 30.000 orang Yahudi dan tidak
kurang dari 153.000 orang Kanaan.

16 Bacalah keterangan mengenai bait suci dalam I Raja-raja 5-8 dan pela-
jarilah gambar-gambar berikut ini yang menggambarkan bagaimana kira-kira
bentuknya. Kemudian bacalah kembali keterangan mengenai Kemah Suci di
Pasal 4. Dalam buku catatan saudara, tuliskan dalam ketiga hal yang serupa
pada bait suci dan kemah suci itu dan satu hal utama yang berlainan antara
keduanya.

TIANO

~~ :-
g I i I

~uJ
TIANG
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17 Sc dah Salomo membangun dan mentahbiskan bait suci itu, Allal nenarn-
pak ka. diri kepadanya lagi. Bacalah I Raja-raja 9:1-9. Dalam buku catatan
saudar 1, uraikan dengan kata-kata saudara sendiri apa yang dikatakai Tuhan
akan t -rjadi dengan bait suci itu apabila Salomo dan keturunanny 1 mulai
rnenye nbah berhala.

St lama tahun-tahun pemerintahan Salomo, Kerajaan Israel melupakan
garnba an keinginan Allah untuk memberkati umat-Nya, yaitu bang sa yang
rnernpi nyai ikatan perjanjian dengan-Nya. Uraian yang kita baca dalarr I Raja-
raja lt. 14-29 memberi kesan tentang kebesaran kerajaan itu. Umat Allal dengan
kemul lan-Nya atas mereka merupakan suatu keajaiban bagi dunia!

Ketidaktaatan dan Kegagalan

A, an tetapi, sekalipun semua keberhasilan Salomo, ia gagal dalam
kevetia.mnya kepada Tuhan. Kerajaannya makin makmur dan terrnas 'nur. Ia
menga Jakan perserikatan dengan bangsa-bangsa asing dan menga wir i banyak
isteri c.iri luar Israel, walaupun perintah Tuhan melarang seorang raj 21 mem-
punyai banyak isteri (Ulangan 17: 17). Isteri-isteri Salomo menyesatkan dia dari
Allah I apanya (I Raja-raja II: 1-8). Ia menyembah allah-allah lain dar Tuhan
harus -iendatangkan hukuman kepadanya karena ketidaktaatan nya .1 u.

18 Bu 'alah I Raja-raja II :9-11. Kemudian lingkarilah huruf di depa l setiap
pernyu aan yang BENAR.
a Alla 11 mengatakan bahwa Dia akan meninggalkan dua suku saja b, gi anak

Sai, 1110 karena Daud dan Yerusalem.
b Ker .jaan Salomo akan diambil sementara pemerintahan anaknya
c Sai, ma dihukum karena dia telah menjadi sangat kaya.

19 Pe ajarilah kembali bagian ini mengenai pemerintahan Salomo dan bacalah
I Raja -aja 3:3 dan II: I, 2 dalam Alkitab. Yang mana dari kalirna ...kalimat
beriki.: ini merupakan uraian yang paling baik tentang penyebab-pt nyebab
keberhasilan dan kemudian kegagalan Salomo sebagai raja?
a) Pad l waktu Salomo memperoleh kekayaan dan kekuasaan ia menjac i sangat

beri asil. Tetapi berkat-berkat itulah yang kelak menyebabkan dia berpal-
ing jari Tuhan.

b) Seb .gai putra raja Daud, Salomo dijanjikan keberhasilan yang be var dan
kek .l. Tetapi keinginannya akan kebijaksanaan menjadi terlamp lU kuat
sehi .gga ia gagal.
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c) Dalam tahun-tahun pertama sebagai raja, Salomo mengasihi dan menaati
Tuhan. Akan tetapi, kemudian ia menikah dengan banyak isteri asing dan
mulai menyembah allah-allah mereka.

Salomo mulai bertindak sebagai raja-raja lalim yang memerintah negara-
negara di sekitarnya. Ketika ia mangkat, kerajaannya yang demikian jayanya
telah mulai merosot. Kristus datang dari putra Daud yang lain, yaitu Natan,
bukan dari Salomo. Meskipun demikian, kejayaan dan kemakmuran kerajaan-
nya merupakan contoh dari berkat-berkat yang melimpah yang ingin diberikan
Allah kepada umat-Nya.

soal-soal untuk menguji diri

1 Yang mana dari uraian berikut ini merupakan kesimpulan yang terbaik dari
semua perintah dan peringatan Allah mengenai jabatan raja?
a) Perintah-Nya adalah kewajiban utama seorang raja ialah menjadi pemim-

pin rohaniah bagi umat-Nya. Peringatan-Nya ialah kalau raja tidak mengikut-
sertakan sekelompok besar imam dalam rumah tangganya, ia tidak akan
mampu memerintah umat itu.

b) Perintah-Nya ialah bahwa raja harus menaati segenap hukum-Nya dan tidak
boleh membiarkan sesuatu pun memalingkannya dari melakukan ini.
Peringatan-nya ialah bahwa raja akan mengambil dari umat untuk mem-
bangun rumah tangganya sendiri dan mereka akan mengeluh sangat.

c) Perintah-Nya ialah bahwa raja bertanggung jawab untuk membangun sebuah
bait suci bagi-Nya dan mengumpulkan sejumlah besar tentara untuk melin-
dungi Israel. Allah memperingatkan, kalau raja tidak mempunyai angkatan
perang yang kuat kerajaannyaakan direbut daripadanya.
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2 Co. okkan setiap kejadian di sebelah kiri dengan raja yang bersangkutan di
sebelah kanan .

• Membawa Tabut Perjanjian ke Yerusalem

b Berusaha membunuh orang yang akan menggantikannya

c Terkenal karena kebijaksanaannya

d Menyelamatkan nyawa raja Israel yang pertama.

e Membangun bait suci.

f Menikah dengan banyak isteri asing

& Menuliskan dua mazmur tentang tanggapannya terhadap
hukuman Allah atas dosa dalam kehidupannya .

.... h Berpaling kepada ilmu tenung.

11 Saul
2) Daud
3) Salomo

3 Andaikata saudara sedang mengajar sekelompok orang bahwa Allah
mengampuni dosa dan tetap memakai orang yang benar-benar bertobi 1. Kisah
raja} ang mana merupakan contoh yang paling baik untuk saudara pakai?
a) Saul
b) Daild
c) Salomo

4 Tempatkan kesepuluh kejadian dalam sejarah Israel berikut ini dalarr urutan-
nya yang benar. Berilah nomor 1 di depan kejadian yang mula-mula terjadi,
kemudian nomor 2 di depan kejadian berikutnya, dan seterusnya.

• Saul diurapi menjadi raja.

b Daud diurapi di Betlehem.

c Salomo dilahirkan.

d Bangsa itu meminta seorang raja kepada Samuel.

e Saul ditolak sebagai raja.

f Daud memerintah Yehuda dari Hebron.

& Daud membangun sebuah mezbah di tempat pengirikan Aral na.

h Salomo membangun sebuah bait suci bagi Tuhan .

Absalorn mengusir Daud dari takhtanya untuk sementara wa ctu .

.... J Daud merebut kota Yerusalem dan menjadi raja atas seluruh Israel.
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5 Cocokkan setiap kalimat atau pernyataan di sebelah kiri dengan orang sebelah
kiri yang paling erat hubungannya dengan pernyataan tersebut .

.... a Permohonannya kepada Tuhan meminta kebijaksanaan
agar dapat memerintah umat Allah menyenangkan hati
Tuhan.

1) Samuel
2) Saul
3) Daud
4) Salomo

.... b Meskipun ia mengenal pengaruh Roh Tuhan, tetapi
ketidaktaatannya kepada Allah akhirnya menyebabkan dia
ditolak sebagai raja .

.... c Ia tetap berdoa bagi Israel, meskipun mereka telah ber-
buat dosa .

.... d Karena pengaruh isteri asingnya yang banyak itu, ia ber-
paling dari Tuhan dan menyembah berhala .

.... e Dia telah diurapi menjadi raja, tetapi menunggu selama
bertahun-tahun sebelum benar-benar menjadi raja.

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

10 Jawaban saya: Karena ketidaktaatannya, Saul agaknya dihinggapi
kemurungan dan berada dalam kegelapan rohaniah. Ia hanya merasa senang
apabila Daud memainkan kecapi baginya.

1 a Ia harus dipilih oleh Tuhan dan seorang Israel, bukan orang asing.
b Ia harus menyuruh menulis suatu salinan hukum Tuhan bagi dirinya.

Salinan itu harus selalu di sampingnya, ia harus membaca serta
menaatinya. Dia harus menyadari bahwa ia harus tunduk kepada Tuhan
sama seperti semua orang Israel lainnya.

e Ia tidak boleh memelihara banyak kuda atau membelinya dari Mesir.
Ia tidak boleh mempunyai banyak isteri atau memperkaya dirinya. Ia
tidak boleh menganggap dirinya lebih baik dari rakyatnya.

11 Karena ia menghormati Saul sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah
dan diurapi menjadi raja.
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2 Ka' ena dengan meminta seorang raja mereka sudah melepaskan ciri dari
kek uasaan Allah yang langsung dan menempatkan diri di bawah kekua-
saan manusia.

12 a 'salah.
b 'salah,

c Benar.

3 a Kewajiban utamanya ialah mengetahui hukum Taurat dan menaatinya.
Iika ia melakukan demikian, akibatnya dia akan memerintah lanu sekali,
.remikian pula keturunannya.

b Raja akan mengambil dari rakyat bagi keperluan keluarga istana dan
I mtuk membangun angkatan perangnya. Sebagai akibatnya, rakyat itu
«kan mengeluh, tetapi Tuhan tidak akan mendengarkan keluhan
«iereka.

13 Kir a-kira 4 atau 5 kali lebih besar.

4 SaI' mel berjanji akan tetap berdoa bagi mereka dan mengajarkan Kepada
me' eka jalan yang baik.

14 a .a mengaku dosanya dan mohon agar Allah menyucikan diri Iya. Ia
'Ilerendahkan diri dan bertobat.

b Iawaban saudara sendiri. Sikap Daud menunjukkan bag iimana
eharusnya tanggapan kita apabila Allah menginsafkan kita akr.n dosa

xita.

5 Jawaban saudara sendiri.

15 a () Memerintah atas Yehuda. f 1) Diurapi menjadi raja
b .~) Menantikan waktu Allah. g 2) Menantikan waktu A lah
c -i) Memerintah atas seluruh Israel. h 3) Memerintah atas Ye h ada.
d ,") Menantikan waktu Allah. i 4) Memerintah atas seluruh Israel.
e ~) Memerintah atas seluruh Israel.

6 Allah memberinya sifat yang baru.

16 Jawaban saudara mungkin mencantumkan persamaan berikut (atau Jlcinnya):
I) keduanya mempunyai tempat mahakudus di mana Tabut Perjanjiar ditem-
patkan; 2) keduanya mempunyai mezbah korban; 3) keduanya didiami
kehadiran tuhan. Perbedaan yang utama ialah bahwa kemah suc dapat
diangkut ke mana saja dan telah dipindahkan dari tempat satu ke: tempat
lainr ya selama bangsa Israel mengemban di padang gurun, sedangk an bait
suci 'idak. Bait Suci berfungsi sebagai pusat ibadah yang tetap bag orang
Israe yang sekarang sudah menetap dalam negara mereka.
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7 Tabel saudara haruslah serupa dengan ini:

Kemenangan Saul Kegagalan Saul

Penunjuk Keterangan
Penunjuk Keterangan

Ayat Ayat

I Samuel Mengalahkan orang I Samuel Tidak menaati Tuhan
14: 1-23 Filistin di Gibea dan 13:8-13 dengan bertindak se-

menyelamatkan kota bagai imam dan
Yabes mempersembahkan

korban

I Samuel Mengalahkan orang I Samuel Tidak menaati perin-
15:1-7 Amalek, bertempur 15:8-23 tah Tuhan untuk me-

dari Hawilah sampai musnahkan bangsa
ke Syur Amalek

I Samuel Mengalahkan orang
11:1-15 Amori

17 Menurut ayat 7-8 Allah akan meninggalkan bait suci itu dan akan men-
jadikannya timbunan puing.

8 a) merasa tidak perlu menaati Tuhan sepenunya. (Inilah alasan yang sesung-
guhnya. Perbuatan-perbuatan ketidaktaatan Saul yang diberikan dalam
pernyataan b) dan c) berasal dari sikap yang tidak dihormati kehendak
dan perintah Tuhan.)

18 a Salah.
b Benar.
eSaIah.

9 a Mereka keduanya tinggi dan tampan.
b Eliab ditolak karena Tuhan telah melihat hatinya
e Pilihan Allah menunjukkan bahwa hati Daud benar di hadapan Tuhan.

19 c) dalam tahun-tahun pertama sebagai raja ....
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Tulisan-Tulisan Pada
Zaman Kerajaan

DI dalam Perjanjian Lama terdapat juga lima kitab yang dikenal "ebagai
kitab I'uisi atau kitab hikmat. Kitab-kitab itu adalah sebagai berikut: Ayub,
Mazrn.rr, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Berbeda dengan kit ab-kitab
yang! elah kita pelajari dalam buku ini, kitab-kitab ini tidak menulis tentang
kejadi.m-kejadian sejarah. Sebaliknya, kitab-kitab tersebut adalah rr engenai
pengalaman hidup yang tidak asing lagi bagi bangsa Israel. Berbagai masalah,
kepercayaan. sikap, dan emosi yang dinyatakan dalam tulisan ini mem ieri kita
penerangan tentang kehidupan mereka.

Meskipun sebagian besar dari kitab-kitab ini ditulis selama zarru-n kera-
jaan, ,tda beberapa di antaranya yang ditulis sebelum zaman itu. Namun
demikian, pengalaman-pengalaman yang dikisahkannya sama saja, dengan
pengalaman pria atau wanita di mana saja dan pada zaman apa saja dalam
sejarah manusia. Karangan-karangan ini masih berbicara kepada kitab sekarang
ini! Ra n Kudus telah mengatur agar kitab-kitab tetap terpelihara agar kira dapat
mempertimbangkannya, menikmati, serta menarik manfaat daripadarya bagi
pertum buhan kerohanian kita.

Se mentara saudara mempelajari pasal ini, saudara akan mengerti IT engapa
tulisan tulisan ini tetap indah meskipun diterjemahkan dalam bahasa .:na pun.
Saudar ,I akan menemukan tema pokok dan nilai setiap kitab itu, dan saudara
akan mengetahui mengapa banyak orang Kristen menganggapnya sangat berarti
dan membangun iman. Sebagai akibatnya kehidupan rohaniah serta Ibadah
saudar.: akan diperkaya olehnya.

ikhtisar pasal

Tulisan tulisan Itu dan Bentuknya
Tulisan tulisan Hikmat
Tulisan tulisan Ibadah
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan bentuk dasar tulisan yang dipergunakan dalam kitab-kitab puisi
dan hikmat.

• Menerangkan tema pokoknya dan nilai rohaniah tiap-tiap kitab puisi dan
hikmat.

• Memakai kitab-kitab puisi dan hikmat ini pada saat-saat ibadat dan meditasi
saudara.

kegiatan belajar

1. Bacalah setiap kitab puisi dan hikmat dalam Alkitab seperti yang diminta
dalam pelajaran.

2. Pelajarilah uraian pasal seperti biasa. Jawablah setiap pertanyaan, pelajari
kembali pasal ini dan kerjakan soal-soal untuk menguji diri. Jangan lupa
mencocokkan jawaban saudara dengan jawaban yang sudah diberikan.
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uraia n pasal

TULI~.o\N-TULlSAN ITU DAN BENTUKNYA

Tulisan-tulisan Itu

Tujuan I. Menyebutkan kelima kitab puisi dan hikmat.

Kl' ab-kitab dalam Alkitab yang akan kita pelajari dalam pasal ini meliputi
kitab-kitab yang menjadi kesayangan banyak orang.

DJ antara penulis-penulisnya terdapat raja. nabi. penyair, dan oran ~ biasa.
Akan trtapi, meskipun sekarang kita hidup dalam masa dan kebudaya ln yang
berbed,' dengan mereka. ajaran dasar tulisan-tulisan mereka masih bergi na bagi
kita. jl, uab-kitab ini menunjukkan bahwa Allah berhubungan deng an kita
dengar cara-cara yang praktis. Ia memperhatikan penderitaan usaha,
kehidu ian kekeluargaan. dan keinginan kita untuk beribadah kepad I-Nya.

1 KelJ na kitab puisi dan hikmat itu adalah oo •• oo. oo oo ••••• oo ••••• oo ••• oo

.................. , .....................• dan .

2 Kita" yang ditempatkan sebelum kitab Ayub di Alkitab disebut.. .....

........ Kitab yang mengikuti kitab Kidung Agung dalam Alkitab disebut

Bentuknya

Tujuar L Mengenali contoh-contoh gaya puisi pokok yang terdapa, dalam
kitab-kitab hikmat dan puisi itu.

Kl ab-kitab hikmat dan puisi ditulis dalam gaya puisi yang disebut
paralel sme. Gaya ini adalah ciri utama puisi Ibrani. Paralelisme berart bahwa
pikiran pikiran yang diungkapkan itu agak serupa atau seimbang (sejajar). Gaya
ini bert eda dengan sajak. di mana bunyi kata-katanya (biasanya kata 1 erakhir
setiap I aris) itu serupa. Perhatikan perbedaan menyolok di bawah II I.

Hanya satu kehidupan yang segera akan berlalu.
Hanya yang diperbuat bagi Kristus akan tetap tegu h.

Paraleilsme: Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah- embah.
Mengalir di antara gunung-gunung (Mazmur 104: lilI.

Sajak:
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Karenanya puisi Ibrani itu sangat indah. Namun keindahan ini terutama
sekali berasal dari pikiran-pikiran yang diungkapkan. Hal yang mengherankan
dari gaya ini ialah bahwa keindahan puisi itu tidak hilang apabila syair itu
diterjemahkan.

3 Keindahan puisi Ibrani (paralelisme) dapat tetap dipertahankan bila puisi
itu diterjemahkan karena keindahannya
a) terletak dalam pikiran-pikiran yang seimbang yang dapat dikatakan dengan

kata-kata lain.
b) ada kaitannya dengan kata-kata khusus yang sama bunyinya dan panjangnya.
c) dapat ditemukan meskipun maksud kata-katanya tidak dimengerti.

Ada tiga macam paralelisme yang utama:
1. Sinonim - baris kedua mengulang maksud baris pertama dengan kata-

kata lain.
2. Sintetis - baris kedua menambahkan pikiran baru pada baris yang per-

tama (mengenai tema atau pokok yang sama).
3. Antitetis - baris kedua mengemukakan pikiran yang maksudnya

berlawanan dengan pikiran dalam baris pertama.

4 Cocokkan setiap contoh gaya PUISI di sebelah kiri dengan istilah yang
menyebutkannya di sebelah kanan .

.... a Orang jahat terjerat dalam dosanya sendiri, sedangkan
orang jujur berbahagia dan bebas.

oo •• b Bila kupandang salib yang indah, Keuntunganku menjadi
bagaikan sampah .

1) Sajak
2) Sinonim
3) Sintetis
4) Antitetis

.... c Bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tum-
buh kesusahan.

oo oo d Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih
berharga daripada permata .

.... e Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi
semua orang fasik akan dibinasakan-Nya.

Sementara saudara membaca kitab-kitab puisi dan hikmat ini, usahakanlah
untuk mengenali tiap-tiap jenis paralelisme yang berbeda itu.
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TULI~ o\N-TULISAN HIKMAT

Ayub . - Berhubungan Dengan Penderitaan

Bacalar Ayub 1-15, 28-35, 38-42

Tujuan J. Memilih pernyataan-pernyataan yang memberikan ajaran uta 110 dari
kitab Ayub.

Kemungkinan Ayub hidup dalam zaman para patriakh antan masa
Abraham dan Musa. Dalam kitab Yehezkiel Ayub disebutkan bersam i-sama
dengan Nuh dan Daniel (Yehezkiel 14:14,20). Kitab yang memakai namanya
itu mungkin merupakan kitab tertua dalarn Alkitab; juga merupakan karva puisi
yang bagus sekali. Temanya ialah penderitaan manusia - salah satu Jl asalah
manusia yang umum lagi tidak terpecahkan.

Kara kunci kitab ini ialah ujian atau pencobaan. Ayub berseru, "Karena
Ia tahu Jalan hidupku; seandainya la menguji aku, aku akan timbul seperti
emas" (Ayub 23: 10). Ikhtisar kitab itu adalah sebagai berikut:

I. Ayub 1:1- 3:26. Ayub dan ketiga kawannya diperkenalkan; AyJ J telah
jatuh miskin dan dalam keadaan sengsara.

2. A vub 4:1 - 31:40. Ayub dan ketiga kawanya bercakap-cakap; mereka
membicarakan penderitaannya.

3. Ayub 32:1 - 37:24. Elihu berbicara; ia mengatakan bahwa pende ritaan
adalah sarana penyucian dan hajaran.

4. A vub 38:1 - 41:34. Allah berbicara; manusia tidak dapat mengerti
semua jalan Sang Pencipta, karena jalan-jalan-Nya itu lebih tinggi
daripada jalan-jalan manusia.

5. A vub 42:1-7. Ayub beribadah kepada Allah; harta kekayaannya
di pulihkan dua kali lipat.

Dalam kitab ini tampak empat pandangan atau pikiran dasar tentang
penderitaan. Kita dapat menyebutkannya pandangan Iblis, pandangan orang
saleh, pa -tdangan orang yang menderita. dan pandangan Juruselamat.

I. Pandangan Iblis; manusia hidup bagi Allah hanya untuk kekayaa 1 dan
kehormatan yang diperolehnya (Ayub I: I - 2:8). Iblis mempergunakan ri lsafat
ini di ker iudian hari ketika ia mencobai Yesus (Matius 4:1-11).

2. Pandangan orang saleh: (Pandangan teman-teman Ayub, Elifas, BIdad,
dan Zofa • yang sebagian besarnya sependapat): Orang benar selalu mendapat
pahala dan orang berdosa selalu menderita. Dengan demikian mereka men vim-
pulkan bahwa Ayub yang menderita sangat hebat itu tentunya adalah ser 'rang
yang besar dosanya (Ayub 4:7).



TULISAN-TULISAN PADA ZAMAN KERAJAAN 161

3. Pandangan si penderita (pandangan Elihu): Penderitaan selalu
merupakan disiplin Allah untuk mengembalikan kita kepada tujuan-Nya. Perka-
taan Elihu merupakan pembelaan yang jauh lebih adil bagi pihak Tuhan.

4. Pandangan Juruselamat: Allah menyatakan diri-Nya kepada Ayub. Ia
mengajar bahwa orang beriman diizinkan menderita agar mereka dapat melihat
diri sendiri. Meskipun Ayub seorang yang baik, tetapi ia menganggap diri sen-
diri sudah benar.

Kitab Ayub menunjukkan bahwa pencobaan, dan penderitaan tidak selalu
merupakan hukuman bagi kita. Kadang-kadang mereka diperbolehkan menimpa
hidup kita supaya kita dapat dididik dan diajar. Seorang atlit, misalnya, tidak
mengalami disiplin ketat sebagai hukuman. Disiplin itu mempersiapkan dia un-
tuk berlari dalam pertandingan. Demikianlah Allah, selalu menyiapkan kita
bagi pekerjaan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang Ia melakukannya
dengan disiplin pencobaan dan penderitaan. Dia mempunyai tujuan yang bi-
jak dalam semuanya itu. Dia ingin menunjukkan kebijaksanaan-Nya kepada
kita.

5 Orang yang memiliki "pandangan Juruselamat" mengenai penderitaan akan
mengatakan bahwa bila kita menderita kita
a) perlu menanyakan diri sendiri apakah kita akan tetap hidup bagi Tuhan.
b) menemukan bahwa hal itu adalah akibat ketidaktaatan kita.
c) mengenal Allah dan diri sendiri dalam cara yang baru.

6 Yang mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan uraian ajaran
utama Kitab Ayub?
a) Manusia tidak dapat mengerti jalan-jalan Allah, jadi ia harus menerima

semua penderitaan yang dialaminya sebagai hukuman atas dosa-dosanya.
b) Penderitaan tidak selalu merupakan akibat dosa, tetapi orang saleh yang

mengalaminya harus menanggapi Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan
ibadah.

c) Manusia yang melayani Tuhan dengan setia tidak akan mengalami masa pen-
cobaan karena Allah tidak memperkenankan mereka menderita.

Amsal - Berhubungan Dengan Kehidupan

Bacalah Amsal 1-10, 13-16, 29-31

Tujuan 4. Mengenali ringkasan isi kitab Amsal.

Kitab Amsal adalah sekumpulan kata-kata hikmat yang baik sekali. Orang
Yahudi menyamakannya dengan pelataran luar bait suci, tempat orang Yahudi
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berten J dengan orang bukan Yahudi. Kitab Amsal adalah orang saleh yang
berdm di atas kakinya sendiri karena kitab ini menunjukkan kepada kit I bahwa
kesalel.an adalah cara hidup yang praktis. Setiap hubungan dalam ke iidupan
disebu kan. Di dalamnya kita menemukan kewajiban kita kepada Tuhan,
kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada anak-anak kita, dan bahkan
kepad. negara kita pun disebutkan.

Sa.omo yang menulis sebagian besar isi kitab Amsal. la begitu f,iiaksana
sehing ...a dikatakan bahwa hikmat Allah benar-benar diam di dalam dirinya
(I Raja-raja 3:3-28; 4:29,30; 5:12). Banyak penguasa asing meminta iasihat-
nya (II Tawarikh 9:1-24). Bersama-sama dengan Salomo (AmsalI:l, 10:1)
disebut penulis-penulis berikut ini: a) amsal-amsal orang bijak (22: 17); b) Amsal-
amsal '<alomo yang disalin oleh pegawai-pegawai Hizkia (25: 1); c) Agu (30: 1);
dan di Raja Lemuel (31: I). Kitab itu dapat dibagi dalam tiga bagian pokok.

I. >lasihat bagi orang muda pasal 1-10.
2. '\fasih at untuk sekalian manusia: pasal 11-20
3. '\jasihat untuk para raja dan penguasa: pasal 21-31.

Pa -al 8 merupakan bagian yang menonjol dalam kitab ini. Pasal ini dengan
tegas d.m indah melukiskan serta meninggikan hikmat. Banyak sarjana Alkitab
telah IT' ernperhatikan persamaan-persamaan antara pasal ini dengan beberapa
uraian entang Yesus Kristus yang terdapat dalam Perjanjian Baru . .M salnya,
dalam Kolose 2:3, Kristus digambarkan sebagai "kunci yang membuka segala
berkat lang belum kita ketahui dari kebijaksanaan dan pengetahuan Allah"
(Kabar Baik). Ketika membaca ayat-ayat dalam kitab Amsal coba me ngganti
kata himat dengan kata Kristus. Hal ini akan menyatakan kepada saud ira segi
lain dal i kuasa yang dimiliki kitab ini.

7 Banuingkan Amsal 8:23-31 dengan Yohanes I: 1,2 dan Ibrani 1:2. Dala 11 buku
catatan saudara, sebutkan dua hal tentang hikmat (Amsal 8:23-31) ya 19 juga
benar l alam hal Kristus (Yohanes 1:1-2; Ibrani 1:2).
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8 Bacalah dalam kitab Amsal ayat-ayat yang diberikan di bawah ini di sebelah
kanan. Kemudian cocokkan tiap ayat itu dengan pokok yang disebutnya di
sebelah kiri.

a Pergunjingan 1) 3:5-6
2) 6:6-8
3) 11:1
4) 11:13
5) 16:18

b Kemalasan

c Ketidakjujuran

d Keangkuhan

e Pimpinan

.... f Kejujuran

9 Isi seluruh kitab Amsal dapat diringkaskan dengan tepat sebagai
a) kumpulan kata-kata hikmat mengenai kewajiban kita kepada Tuhan.
b) keterangan tentang bagaimana seharusnya tingkah laku raja-raja.
c) kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam semua hubungan hidup.

Pengkhotbah - Berhubungan dengan Keputusasaan

Baca/ah Pengkhotbah 1:1 - 12:14

Tujuan 5. Mengenali berita pokok kitab Pengkhotbah.

Kitab Pengkhotbah adalah pernyataan filsafah hidup seorang manusia.
Kitab ini bagaikan rekaman dari segala sesuatu yang dapat dipikirkan akal
manusia dan yang dapat ditawarkan oleh agama manusia sendiri. Argumen-
tasi dalam Kitab ini bukan Argumentasi Allah. Kitab ini adalah catatan Al/ah
mengenai argumentasi manusia. Sebenarnya, beberapa bagian kitab Pengkhot-
bah secara langsung berlawanan dengan ajaran Alkitab (lihatlah sebagai con-
toh 1:15; 3:19, dan 8:15).

Penulis memperkenalkan dirinya sebagai "Pengkhotbah (ahli filsafat), anak
Daud, raja di Yerusalem" (1:1). Banyak orang percaya bahwa orang ini Salomo,
dan bahwa kitab ini adalah kisah yang dramatis tentang pengalamannya sen-
diri. Penulis ini bertanya: apakah yang paling berharga sebagai tujuan hidup?
Ia sangsi apakah pertanyaannya itu dapat dijawab. Pengalamannya menunjuk-
kan bahwa segala sesuatu yang dicari manusia untuk memuaskan hatinya hanya
mendatangkan keputusasaan saja. Mereka mencari kepuasan hati terlepas dari
Allah (1:1-3). Mereka mencari kepuasan dalam ilmu pengetahuan (1:4-11).
Filsafat tidak memberikan jawaban kepada mereka (1:12-18). Demikian juga
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hal be senang-senang (2: I-II) termasuk kegirangan, kemabukan, pe cerjaan,
harta nilik, kekayaan, dan musik. Semuanya kosong.

P nulis berpaling kepada materialisme (2: 12-26), suatu sikap f rtalisme
(3:1-1' I, dan agama yang umum tetapi tidak bersifat pribadi (3:16-22). lrn juga
sia-sia Tidak mudah untuk menyenangkan hati Allah (5: 1-8), dan k .kayaan
tidak -iendatangkan sukacita (5:9-16; 12). Kehidupan yang baik P\.11 tidak
memb ri kesukaan (17:1-12; 12).

A, hirnya, tibalah ia pada suatu kesimpulan penting, "Takutlah ak ln Allah
dan bt "peganglah pada perintah-perintah-Nya" (12:13).

10 A, .akah berita pokok kitab Pengkhotbah?
a) Kit.: ti ini mengisahkan semua pikiran Salomo tentang kekay e an dan

ken akrnuran.
b) Ku..» ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pil 1 dalam

keh dupan ini yang berharga.
c) Kit.ib ini mengajarkan kepada kita bahwa semua hal akhirnya ak ln men-

dat. ngkan keputusasaan kecuali ketaatan kepada Allah.
d) Ku.ib ini menunjukkan bahwa orang miskin maupun kaya akan me igalami

nas: 'J yang sama.

TULI""I\N·TULlSAN IBADAH

A ah menciptakan manusia untuk bersekutu dengan Dia. Seperti yeng telah
kita p- lajari dari kitab Pengkhotbah, manusia tidak menemukan arti bagi
kehidu .iannya terlepas dari persekutuan dengan Allah. Salah satu car 1 utama
seoranu percaya dapat bersekutu dengan Allah ialah melalui ibadah I\pabila
kita b-ribadah kepada Allah, itu berarti kita menyadari dan mengakui
kelayu) an-Nya. Mungkin kita sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi han 'a kasih
yang b .nar dan pengungkapan ibadah pribadi kita kepada-Nya akan r iernberi
kepua- ln yang abadi. Kedua kitab puisi yang kita pelajari dalam bagian ini
adalah contoh dan sarana bagi pengalaman ini.

Mazmur - Pujian dan Doa

Bacalun Mazmur 1-41, 79-91, 119-150

Tujuai 6. Memilih pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kitab
Mazmur.

St ama lebih dari 2000 tahun kitab Mazmur merupakan kitab ya 1? paling
disuka dalam Perjanjian Lama. Mulai dari zaman Daud, orang Isra", mem-
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pergunakan nyanyian-nyanyian ini dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Dew asa
ini, orang Kristen dari setiap suku dan bangsa mempergunakannya dan me-
nyanyikannya. Mazmur-mazmur ini sangat populer karena berhubungan dengan
pengalaman-pengalaman yang lazim terjadi dalam kehidupan umat manusia.

Judul Mazmur berarti Pujian atau Kitab Pujtan, Nama-nama-Nya, firman-
Nya, dan kebaikan-Nya dihormati semuanya.

Kira-kira dua pertiga Kitab Mazmur menyebutkan seorang penulis khusus:
di antaranya terdapat Daud (yang menuliskan 73 mazmur, Asaf (12), bam Kerah
(10), Salomo (2), dan Musa (I). Etan dan Hernan, dua orang yang kebijaksa-
naannya sering dibandingkan dengan Salomo (I Raja-raja 4:3\), masing-masing
menuliskan sebuah mazmur.

Tetapi ingatlah bahwa Asaf adalah pemimpin biduan yang diangkat oleh
Daud. Bani Korah agaknya merupakan sekelompok penyanyi yang khusus dan
orang Lewi pada zaman Daud. Banyak di antara mazmur-mazmur yang tidak
menyebutkan nama pengarangnya rupanya dengan sewajarnya dianggap sebagai
mazmur Daud. Bayangan Daud terdapat di mana-mana dalam kitab Mazmur.
Dengan terus terang ia menceritakan pengalaman kehidupannya kepada kita.
Tulisan-tulisannya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui
bahwa Allah memperhatikan kita, bahkan dalam saat-saat yang paling
mengecilkan hati.

Dalam koleksi yang tradisional, ke-150 Mazmur itu dibagi dalam lima unu
atau buku. Setiap unit berakhir dengan pernyataan pujian. Kelima unit Itu
adalah sebagai berikut: 1) Mazmur 1-41; 2) Mazmur 42-72; 3) Mazmur 73-89;
4) Mazmur 90-106; dan 5) Mazmur 107-150. Tentu saja, setiap mazmur juga
merupakan suatu unit tersendiri.

Mazmur-mazmur ini dapat juga dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai
dengan tema atau pokoknya. Kelompok-kelompok itu meliputi: Doa-doa orang
benar, nyanyian pertobatan dan pengakuan, nyanyian pujian, nyanyian ten-
tang sejarah Israel, nyanyian mengenai Mesias (Yesus), nyanyian dalam
kesusahan, dannyanyian pengajaran .

•"rr- .......- ........

J
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11 Bacalah setiap mazmur di sebelah kiri dan cocokkan dengan kelon poknya
di sebelah kanan, yang tepat menurut hemat saudara.

b vlazrnur 32

1) Pertobatan dan perl gakuan
2) Pengajaran
3) Sejarah
4) Kesusahan
5) Pujian

a vlazrnur I

c vlazmur 105

d vlazmur III

e vlazrnur 142

f vlazrnur 149

Da.am kitab Mazmur juga terdapat banyak nubuat tentang Kristus, Mesias.
Banya] di antaranya telah digenapi pada kedatangan-Nya yang pertam a; yang
lain ak ln digenapi ketika Ia datang kembali.

12 Ba. alah ayat-ayat yang tercantum di bawah ini dalam kitab Mazmur Kemu-
dian d. belakang setiap ayat itu, tuiskan apa yang dikatakannya m -ngenai
Kristu-

a 2:8

b 22: I

clIO .,

d 118.. 2 ..

KII ib Mazmur menunjukkan suatu prinsip penting yang harus ki a ikuti
dalam iubungan kita dengan Tuhan, yaitu kejujuran. Persekutuan Jengan
Allah, . eperti persahabatan sejati dengan seorang teman di bumi ini, ln-minta
kebenai an. Sikap yang ditunjukkan Daud dalam kitab Mazmur membe-ri con-
toh tem mg apa yang dikehendaki Tuhan dari kita dalam ibadah dan dOE. Allah
ingin a~ Ir kita mengungkapkan perasaan kita yang sebenarnya. Entah SI udara,
seperti Daud, berada dalam tempat ibadah, gua persembunyian, Jurang
keputu- isaan, atau sedang menari-nari penuh kesukaan, ada sebuah Iv azmur
yang d. pat menyatakan perasaan saudara. Jadikan kitab Mazmur in i kitab
pribadi saudara.

13 Bal Ilah II Samuel II dan 12. Kemudian bacalah Mazmur 51. Bag.umana
tangga; ln Daud terhadap pesan nabi Tuhan?
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14 Apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 5:4?

Apakah setiap hari saudara mempunyai waktu tertentu untuk beribadah,
memuji Tuhan dan berdoa? Apabila belum, maukah saudara menentukan suatu
waktu dan mulai sekarang juga? Hal ini sangat penting.

15 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Meskipun kitab Mazmur sudah dituliskan lama sekali, tetapi masih

dipergunakan oleh orang Kristen sekarang ini.
b Kira-kira tiga perempat dari kitab Mazmur ditulis oleh Daud.
c Kitab Mazmur menunjukkan bahwa keputusasaan dan kesusahan tidak

dialami oleh orang-orang saleh.
d Dalam kitab Mazmur ada nubuat-nubuat tentang kematian Kristus.
e Ada Mazmur yang menceritakan kejadian-kejadian dalam sejarah Israel.

• ••

Kidung Agung - Kesetiaan dan Kasih

Baca/ah Kidung Agung 1:1 - 8:14

Tujuan 7. Membedakan antara arti harfiah dan arti rohaniah Kidung Agung.

Kitab ini adalah salah satu dari ke-lO05nyanyian yang digubah oleh Salomo
(I Raja-raja 4:32). Judul "Kidung Agung" menyatakan bahwa inilah yang paling
baik dari semuanya (dalam beberapa Alkitab kitab ini disebut Nyanyian
Salomo). Karena temanya itu, banyak keterangan telah diberikan untuk
menerangkan mengapa kitab ini tercantum dalam Alkitab. Ketika kita mempela-
jari keterangan-keterangan ini, kita akan menemukan bahwa kitab ini mem-
punyai pesan khusus bagi kita.

Dalam arti harfiah atau arti sesungguhnya, nyanyian ini menyangkut
kehangatan perasaan kasih manusia dan perkawinan. Pembicara-pembicara
utama adalah seorang gadis dusun yang disebut gadis Su/am (6:13), kekasihnya,
dan sekelompok wanita Yerusalem. Menurut satu tafsiran, gadis dusun itu telah
dibawa ke istana raja (l:1 - 2:7). Meskipun raja menyatakan kasihnya
kepadanya, gadis itu masih merindukan kekasihnya, yaitu seorang gembala
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(2:8 - 7:9). Akhirnya, ia bersatu kembali dengan kekasihnya (7: 10 -- 8: 14).
Banya- tafsiran lainnya juga diberikan.

Di.lam arti rohaniahnya, Kidung Agung menggambarkan hubungan an-
tara AI ah dengan umat-Nya Israel. Setiap tahun pada perayaan Paskah kitab
ini dib.icakan. Sementara orang-orang Israel mendengarkannya, mereka di-
ingatk a 1 akan kasih Allah yang telah menyelamatkan mereka dari per b rdakan
di Mes: Ikatan antara Israel (gadis Sulam itu) dengan Allah (kekasihn 'a yang
gernbal t ] terlampau kuat sehingga tidak dapat diputuskan oleh da) li tarik
duniaw (raja). Bagian-bagian lain dalam Alkitab juga menggambarkan
hubung an Israel dengan Allah sebagai hubungan perkawinan (misalnya, Yesaya
50: I; ') -hezkiel 16, 23; dan Yeremia 3: 1-20). Gambaran ini juga diperg makan
dalam ,>erjanjian Baru, di mana hubungan antara Kristus dengan gereja
diurai], ln sebagai "perkawinan" (lihat Efesus 5).

16 Bal alah setiap pernyataan berikut ini di sebelah kiri mengenai '(idung
Agung Cocokkan dengan kata di sebelah kanan yang menyebutkan je iis arti
yang dj .;.imbarkannya.

a (,adis Sulam itu bermimpi tentang kekasihnya, yaitu

b t asih Allah kepada Israel sangat indah dan akrab.

c (,embala memanggil gadis itu untuk pergi bersamanya.

d I rael setia kepada Allah yang mengasihi dia.

el" atan antara Israel dan Allah sangat kuat.

I) Harfiah
2) Ro raniah

Se; mi kitab Mazmur, maka Kidung Agung adalah panggilan bagi orang
percaya untuk memasuki hubungan yang akrab dengan Allah, yaitu pt rseku-
tuan da', kasih.
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soal-soal untuk menguji diri

1 Berikut ini adalah baris pertama dari suatu ayat dalam kitab Amsal. Yang
mana merupakan baris kedua jika ayat itu dituliskan dalam paralelisme an-
titetis? Lidah orang benar seperti perak pilihan
a) pikiran orang fasik sedikit nilainya.
b) akan memberi untung bagi orang banyak.
c) mulut orang benar adalah sumber kehidupan.

2 Lingkarilah huruf setiap pernyataan yang BENAR mengenai kitab Peng-
khotbah.
a Kitab itu mengatakan bahwa kekayaan adalah tujuan hidup yang tidak

pantas.
b Kitab ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan hanya datang karena kita

menaati Tuhan.
c Daud adalah pengarangnya.
d Semua pernyataannya cocok dengan kitab-kitab gin dalam Alkitab.
e Argumentasi Allah mengenai kehidupan dinyatakan di dalamnya.

3 Hubungan antara Tuhan dengan umat-Nya disebut dalam Perjanjian Baru
sebagai suatu "perkawinan" (Efesus 5). Dalam Perjanjian Lama, gambaran
yang sama dapat ditemukan dalam
a) Ayub
b) Mazmur
c) Amsal
d) Pengkhotbah
e) Kidung Agung

4 Seseorang yang mengerti pesan dalam kitab Ayub akan mengatakan bahwa
Ayub menderita karena Tuhan ingin
a) menghentikan dia dari kehidupan yang berdosa dan jahat.
b) mengajarkan kepadanya hal-hal baru tentang dirinya dan Tuhan.
c) menunjukkan kepadanya bahwa semua temannya mengerti maksud Allah.
d) agar Iblis melihat bahwa Ayub dihukum karena dosa-dosanya.

5 Seandainya saudara ingin memimpin penelaahan Alkitab tentang cara-cara
beribadah dan memuji Tuhan. Buku mana yang paling baik untuk dipelajari?
a) Ayub
b) Mazmur
c) Amsal
d) Pengkhotbah
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6 Orang Yahudi menyamakan kitab Amsal dengan pelataran luar oait suci
karen"
a) menerangkan peraturan-peraturan mengenai mempersembahkan ierbagai

ma. am korban.
b) mempunyai satu bagian tentang kewajiban para imam.
c) menerapkan kebijaksanaan pada hubungan manusia dengan sesamanya.

7 Ayat-ayat di bawah ini diambil dari tiap-tiap kitab puisi dan hikmat Cocok-
kan ayat di sebelah kiri dengan kitab di sebelah kanan yang tepat menurut hemat
saudara .

.... a Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi
mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah
Dia dengan puji-pujian!

.... b Apa yang tidak kumengerti, ajarkanlah kepadaku;
Iikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak
.ikan berbuat lagi.

.... c Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan
irang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala
-esuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring
angin .

.... d Hai, penghuni kebun, teman-teman memperhatikan
-uararnu, perdengarkanlah itu kepadaku!

.... e Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang
Hngkau, tetapi sekarang mataku sendiri meman-
Ilang Engkau .

.... f Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia
iikan meremehkan kata-katamu yang bijak.

I) Ayub
2) Amsal
3) Pengkhotbah
4) Mazmur
5) Kidung Agung

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

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 c) ~ebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam semua hui iungan
lidup.

1 Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung.

10 c)}<,itab ini mengajarkan kepada kita bahwa semua hal akhirnya akan men-
uatangkan keputusasaan kecuali ketaatan kepada Allah.
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2 Ester, Yesaya.

11 a 2) Pengajaran
b 1) Pertobatan dan pengakuan
c 3) Sejarah

d 5) Pujian
e 4) Kesusahan
f 5) Pujian

3 a) terletak dalam pikiran-pikiran yang seimbang yang dapat dikatakan
dengan kata-kata lain.

12 a 2:8. Dia berkuasa atas seluruh bumi.
b 22:17. Kaki dan tangan-Nya ditikam.
c 110:4. Dialah imam menurut Melkisedek.
d 118:22. Dialah batu yang dibuang, tetapi yang menjadi batu penjuru

(batu yang paling penting).

4 a 4) Antitetis
b 1) Sajak
c 2) Sinonim

13 Ia mengakui dosanya dan bertobat.

5 c) mengenal Allah dan diri sendiri dalam cara yang baru.

d 3) Sintetis
e 4) Antitetis

14 Ia mengatakan bahwa pada waktu pagi ia berdoa kepada Tuhan.

6 b) Penderitaan tidak selalu merupakan akibat dosa, tetapi orang saleh yang
mengalaminya harus menanggapi Tuhan dengan penuh kerendahan hati
dan ibadah.

15 a Benar.
b Salah.
eSaiah.

d Benar.
e Benar.

7 Hikmat sudah ada sebelum Penciptaan dan mengambil bagian dalam
Penciptaan.

16 a 1) Harfiah d 2) Rohaniah
b 2) Rohaniah e 2) Rohaniah
e 1) Harfiah

8 a 4) 11:13
b 2) 6:6-8
e 3) 11:1
d 5) 16:18
e 1) 3:5-6
f 3) 11: 1



Kerajaan Yang Terpecah

Dalam Pasal 7 kita berhenti mempelajari sejarah Israel untuk rnempertim-
bangkan karya-karya tulisan dalam zaman kerajaan, yaitu kitab-kitab pt isi dan
hikmat vang sangat indah. Sekarang, kita kembali kepada pemerintahan raja
Salomo Jan mengikuti kejadian-kejadian selama hari-hari terakhir pemerin-
tahannya dan tahun-tahun setelah itu.

Berbeda dengan suku-suku yang hidup dengan susah payah pad" masa
Hakim-hakim, umat Allah dalam zaman kerajaan yang bersatu itu sangat
makmur Mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, selama masa-
masa ya" 18 penuh berkat dan kemakmuran itu mereka menjadi lalai. Pe nyem-
bahan berhala meningkat, dan mereka melupakan prinsip keberhasilan yang
telah disampaikan Samuel kepada mereka, "Takutlah akan Tuhan dan s nialah
beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu" (I Samuel 12:24). Salon 0 ber-
paling kepada allah-allah palsu dan Tuhan menjatuhkan hukuman ke atasnya,

Tidak lama kemudian perasaan iri hati yang lama antar suku mulai tim-
bul. Bayang-bayang perpecahan dan kehancuran mulai mengancam bagaikan
awan tor an yang gelap, yang menghalang-halangi sinar kemuliaan pr estasi-
prestasi l-rael. Dan lebih buruk lagi, perpecahan itu mencemarkan nama' Iuhan
di antara bangsa-bangsa. Namun demikian, Tuhan tidak meninggalkan urnat-
Nya. Sementara saudara mempelajari masa sejarah ini, saudara akan nakin
mengenal pesan-pesan yang diberikan oleh-Nya melalui nabi-nabi-Nya. Sc udara
akan memperoleh banyak pelajaran yang dapat saudara terapkan ialam
kehidupan saudara sekarang ini.

ikhtisar pasal

Perpecah an Kerajaan yang Bersatu
Uraian Mengenai Kerajaan yang Terpecah
Sejarah }.,erajaan yang Terpecah
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pelajaran ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan mengapa kerajaan itu terpecah.

• Menguraikan segi-segi pokok kisah dan sejarah mengenai kerajaan yang
terpecah.

• Meringkaskan beberapa aspek berita para nabi yang melayani selama tahun-
tahun kerajaan yang terpecah itu.

kegiatan belajar

1. Bacalah setiap bagian dalam Alkitab seperti yang diminta dalam pelajaran.
Dalam pelajaran ini terdapat banyak tugas pembacaan Alkitab. jadi mungkin
saudara memerlukan waktu lebih banyak untuk menyelesaikannya.

2. Belajarlah pelajaran ini dengan saksama.
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uraian pasal

PERPECAHAN KERAJAAN YANG BERSATU

Bacalan I Raja-raja !!:14; I Tawarikh !O:!!

Tujuar J. Memilih pernyataan-pernyataan yang memberikan sebab dll, I akibat
perpecahan kerajaan itu.

Melalui Musa, Yosua, Samuel, Allah telah memperingatkan umat-Nya
bahwa Jasa akan mendatangkan kehancuran. Bukan kekuatan dari luar yang
mengalahkan mereka, melainkan kenyataan bahwa mereka sendiri yang men-
inggalk an Allah. Mereka tidak terhindar dari hukuman Allah atas dosa nereka.

Salomo Menyembah Berhala

DLa kali Allah memperingatkan Salomo mengenai penyembahan oerhala
asing. Namun demikian, kita membaca bahwa "ia tidak berpegang pada yang
diperini ahkan Tuhan" (I Raja-raja JJ: 10). Karenanya Tuhan mem be rit ahukan
padanya bahwa kerajaan itu akan diambil daripadanya, meskipun bukan dalam
masa hidupnya. Allah berfirman bahwa la hanya akan memberi satu si.ku saja
kepada anak Salomo karena "hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang
telah K ipilih " (I Raja-raja JI:13).

De sa Salomo dan umat itu karena meninggalkan Allah dan ce rpaling
kepada penyembahan berhala yang keji adalah alasan utama keraj lan itu
terpecai

1 Bacalah I Raja-raja II :27-39, dan jawablah pertanyaan berikut dalam buku
catatan saudara.
a Alas.m apakah yang diberikan nabi Ahia untuk perpecahan kerajaan itu?
b Bagaimana kerajaan itu akan terpecah?
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Sikap Rehabeam

Alasan kedua untuk perpecahan kerajaan itu adalah sikap Rehabeam, anak
Salomo, yang menjadi raja menggantikan Salomo. Rakyat menjadi resah di
bawah pajak dan tanggungan yang sangat berat dalam tahun-tahun terakhir
pemerintahan Salomo. Mereka meminta kepada raja baru untuk meringankan
beban mereka. Rehabeam mengabaikan nasihat-nasihat para tua-tua yang bi-
jaksana dan berunding dengan teman-temannya yang masih muda. Setelah tiga
hari dia memberi jawabannya, .. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu,
tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu; ayahku telah menghajar kamu
dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang ber-
duri besi" (I Raja-raja 12: 14). Rakyat memberontak dan mendirikan kerajaan
utara di bawah Yerobeam, seorang bekas pejabat dalam pemerintahan Salomo.

Iri Hati Antar Suku

Alasan ketiga untuk perpecahan itu adalah rasa iri hati lama yang terdapat
antara suku Yehuda dengan suku Efrayim di sebelah utara. Saudara pasti masih
ingat bahwa Yosua adalah orang suku Efrayim. Sebaliknya, Saul dipilih dari
suku Benyamin dan Daud dari suku Yehuda. Persaingan yang sangat tajam
di antara Yehuda dan Efrayim terlihat dalam kisah Alkitab. Selama mereka
taat kepada Allah ada persatuan. Akan tetapi, apabila mereka tidak menaati-
Nya agaknya perpecahan tidak dapat dihindarkan lagi.

Ketika kerajaan itu pecah menjadi dua negara bagian yang saling ber sa-
ingan, seluruh struktur politik mereka runtuh. Bangsa Filistin, Siria, Amon,
dan Moab - bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Israel - memperoleh
kemerdekaannya kembali. Keadaan ekonomi sangat kacau. Bangsa-bangsa ini
tidak membayar upeti lagi dan mustahillah bagi suku-suku yang terpecah itu
untuk menguasai jalan-jalan perdagangan yang utama. Secara harfiah sebuah
kerajaan besar telah runtuh dalam waktu singkat dan meninggalkan dua kera-
jaan kecil yang lemah dan kurang bermutu.

2 Bacalah I Raja-raja 12. Ketika Rehabeam mengumpulkan bala tentara un-
tuk menyerang suku-suku yang berada di bawah Yerobeam, Allah mengatakan
kepadanya untuk
a) memerangi suku-suku yang memberontak agar memelihara persatuan.
b) menunggu sampai menerima perintah-perintah lebih lanjut dari nabi.
c) menyuruh orang banyak itu pulang karena perpecahan itu adalah kehendak-

Nya.
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3 Ba, alah setiap pernyataan di sebelah kiri mengenai perpecahan kerajaan itu.
Kemudian putuskan apakah pernyataan itu memberi sebab (I) atau akibat (2)
perpe- ahan itu dan tuliskan nomor yang tepat di depannya.

a Rehabeam menuruti nasihat teman-temannya yang
masih muda,

1) Sebab
2) t\.k ibat

b Bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan Israel tidak lagi
membayar upeti.

e Mereka tidak lagi menguasai jalan perdagangan.

d Baik rakyat maupun raja berpaling dari penyembahan
terhadap Tuhan .

.... e Sebuah kerajaan baru didirikan di bawah Yerobeam,
-alah seorang bekas pejabat Salomo.

URAI -\N MENGENAI KERAJAAN YANG TERPECAH

Tujuan 2. Mengenali fakta-fakta mengenai ciri-ciri dan hubungan antara kera-
jaan utara dan kerajaan selatan.

Nama \Iereka

Sampai saat ini nama "Israel" dipergunakan untuk menunjuk kep Ida diri
Yakub uau semua keturunannya (Kejadian 32:22-32; 49:2; Yosua 1:2) ~amun
demik i.m, setelah kerajaan itu pecah, Alkitab memakai kata "Israel' untuk
rnenun, lik kerajaan utara yang terdiri dari sepuluh suku dan pengua sa per-
tarnany ,I adalah Yerobeam. Kadang-kadang kerajaan utara itu Iisebut
"Efray.rn ", yaitu nama suku yang paling berpengaruh.

Pai ia pihak lain, kerajaan selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan suku
Benyan .n disebut "Yehuda". Sangat penting untuk mengingat fakta-fr kta ini
apabila membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama.
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Perbedaan Mereka

Kerajaan utara (Israel) mem-
punyai banyak kelebihan dari kera-
jaan selatan (Yehuda). Ia memiliki
sepuluh suku yang kuat-kuat,
sedangkan kerajaan selatan cuma
mempunyai dua suku saja. (Akan
tetapi, kadang-kadang Yehuda dan
Benyamin dianggap sebagai satu
suku saja.) Seperti yang saudara
lihat dalam peta mengenai kedua
kerajaan ini, wilayah kerajaan utara
jauh lebih besar. Ia juga memiliki
daerah pertanian yang paling baik,
yaitu lembah Yordan yang subur.
Penduduknya juga lebih banyak dari
penduduk kerajaan selatan, yaitu tiga
banding satu. Selain itu, pusat-pusat
kemiliteran yang dibangun Salomo
dan Daud terdapat di utara. Demi-
kian juga sekolah nabi-nabi di Betel,
Gilgal, dan Rama. Alasan kebera-
daannya ialah bahwa Allah sendiri
yang memperkenankan kerajaan itu
terbagi demikian sebagai hukuman
karena dosa-dosa umat itu.

Akan tetapi, kerajaan selatan, meskipun lebih kecil wilayahnya dan berpen-
duduk sedikit, mempunyai Yerusalem, pusat politik dan agama bangsa itu.
Karena takut terhadap pengaruh Yerusalem itulah, maka Yerobeam, yaitu ra-
ja pertama di kerajaan utara, melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan
bencana. Tindakannya itu langsung mendatangkan murka Allah dan hukuman
atas dirinya.

4 Bacalah I Raja-raja 12:25-31. Apa yang dilakukan Yerobeam untuk mencegah
rakyatnya pergi beribadah di Yerusalem?
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Se' dah tindakan Yerobeam ini, para imam, orang-orang Lewi dan banyak
orang LHn dari setiap suku yang sangat setia kepada Tuhan rneninggalk c ri kera-
jaan ut.ir a dan menggabungkan diri dengan Yehuda. Yehuda sangat dik uatkan
oleh rn- reka. Ini berarti bahwa dari tiap-tiap suku ada orang-orangnya dalam
batas ....dayah Yehuda (II Tawarikh 11:13-17),

Ke ajaan selatan memiliki suatu keuntungan yang lebih besar lagi, Kera-
jaan In hanya ada satu keluarga raja, semuanya keturunan Daud Allah
memeg.ing janji-Nya kepada Daud, hamba-Nya! Sebaliknya, kerajaan utara
mempu iyai sembilan dinasti atau keluarga raja yang terpisah dengan sembilan
belas rd la yang jahat. Dinasti-dinasti itu saling berganti karena pembu lU} 1,

pertumpahan darah, dan revolusi. Mungkin karena alasan inilah mak 1 :ra-
jaan selaian dapat bertahan 130 tahun lebih lama dari kerajaan utara. Berikut
ini ada <ebuah tabel yang meringkaskan perbedaan antara kedua kera. ( an ini,
dan sel- lah diagram yang menunjukkan lamanya tiap kerajaan itu.

Israel Yehuda

Utara sepuluh suku
lbu k< tanya Sikhem, kemudian Sa-

mar !l

Penye nbahan berhala di Dah dan
Beh'l

--------------+-------------
Semb -an dinasti yang berbeda-beda
Semua rajanya buruk
Sernbi an belas raja
Lamar ya kira-kira 240 tahun

Kerajaan runtuh pada tahun 722 SM
Dibaw ~tertawan oleh Salmaneser ke

Asv ir

Selatan, dua suku
lbu kotanya Yerusalem

Ibadah di bait suci di Yerusak 111

Satu keluarga yang berkuasa
Raja-raja yang baik dan buruk
Sembilan belas raja. seorang I atu
Lamanya 395 tahun

Kerajaan runtuh pada tahun 58" SM
Dibawa tertawan ke Babel olel Ne-
bukadnezar
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Israel 722 SM

Kerajaan bersatu

Daud - Salomo

Yehuda 587 SM

ke Asyur

ke Babel

5 Menurut diagram dan tabel di atas, kerajaan utara
a) diperintah oleh Daud.
b) mempunyai dua pusat keagamaan.
c) lamanya lebih singkat daripada kerajaan selatan.

Hubungan Mereka

Saudara mengetahui apa akibatnya perang saudara dalam suatu bangsa.
Keluarga-keluarga akan pecah belah. Perang itu akan menghancurkan per-
dagangan, lalu lintas dan kehidupan sosial. Israel adalah satu keluarga, satu
bahasa, dan satu bangsa. Sekarang, seperti yang dinubuatkan nabi Ahia, mereka
laksana sehelai kain yang terkoyak menjadi dua belas bagian; sekarang sepuluh
bagian bersatu melawan yang dua. Hubungan antara kedua kerajaan itu melalui
empat periode yang jelas ciri-cirinya:

l. Saling bermusuhan. Selama masa ini raja-raja Yehuda terus berusaha
memperoleh kekuasaan atas kesepuluh suku di kerajaan utara. Selama kira-
kira enam puluh tahun mereka berperang terus-menerus.

2. Pertalian yang erat me/awan musuh bersama. Siria atau Aram mengan-
cam kedua kerajaan itu. Raja Abab dari Israel berusaha untuk membentuk suatu
perserikatan dengan Yosafat, raja Yehuda, dengan jalan perkawinan antara
keluarga raja-raja itu. Tujuannya ialah untuk bersatu melawan kuasa Siria yang
makin meningkat.

3. Periode saling bermusuhan kembali. Ketika Yehu naik takhta di kera-
jaan utara dia menumpas seluruh keluarga Ahab. Peristiwa ini menghancurkan
perserikatan yang telah dibuat raja Ahab dengan kerajaan selatan. Luka ini
tidak pernah terobati. Kerajaan utara makin jauh terjerumus ke dalam penyem-
bahan berhala. Berulang-ulang mereka diberi peringatan oleh nabi-nabi, tetapi
akhirnya kerajaan utara dibawa tertawan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 SM.
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4. A erajaan selatan sendirian. Asyur , Mesir, dan akhirnya orang kasdim
datang I endak menaklukkan Yehuda. Pertarungan itu berlangsung teru i kira-
kira uni .ik 130 tahun sampai pada tahun 586 SM Yehuda ditaklukkan dan
dibawa ertawan oleh orang Babel di bawah pimpinan Nebukadneza:

6 Coco, kan setiap fakta di sebelah kiri dengan kerajaan di sebelah kana 1 yang
digam ba -kannya.

a t\ lemiliki tanah pertanian yang terbaik.

b t\ Iemiliki daerah yang lebih kecil.

c J ,I tuh ke dalam tangan bangsa Asyur pada tah un 722 SM.

d n iperintah oleh Yehu.

e J .uuh dalam tangan Babel dalam tahun 587 SM.

f Bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Ahab.

g Berusaha untuk menguasai kembali kesepuluh suku
l'i ael.

I) U1 ara
2) Se .atan

h Mempunyai sembilan dinasti raja.

Hanya mempunyai satu dinasti yang memerintah .

.... j Y -rusalern adalah ibu kotanya .

.... k Membentuk suatu perserikatan dengan jalan perkawinan
dt ngan keluarga Yosafat.

SEJARAH KERAJAAN YANG TERPECAH

Catatan ''Iejarah

Bacalah ..Raja-raja 15-16,20-23; I Tawarikh 13:17; 28-29; II Tawarikh 13-20.

Tujuan J Mengenali pernyataan-pernyataan yang menguraikan isi kitab- ~itab
Samuel, Raja-raja, dan Tawarikh.

Sejar ah kerajaan yang bersatu dan terpecah tercatat dalam kitab- kitab
Samuel, Raja-raja, dan Tawarikh. Bersama-sama kitab-kitab ini mener ipati
seperlima (20%) bagian Perjanjian Lama. Penting sekali untuk meng Ingat
bahwa se iarah ini dituliskan dari sudut pandangan Allah.
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Misalnya, perhatikan salah seorang raja di kerajaan utara yang bernama
Omri. Keluarganya memerintah selama 44 tahun, dinasti kedua yang memerin-
tah paling lama di Israel. Kita mengetahui dari catatan sejarah yang bukan
alkitabiah bahwa Omri mendirikan keluarga raja yang paling berkuasa di kera-
jaan utara. Dia memindahkan ibu kotanya ke Samaria yang dijadikannya sebuah
kota besar. Ia memperoleh kembali wilayah yang telah direbut oleh Moab.
Sebenarnya, bangsa Asyur, yang kemudian hari menaklukkan kerajaan utara,
menyebutnya negeri Omri. Namun demikian, Alkitab memberikan kejadian-
kejadian selama pemerintahan Omri dalam dua ayat saja - dalam I Raja-raja
l6:23,24! Sangat penting untuk mengingat sudut pandangan ini sementara
mempelajari catatan-catatan sejarah ini.

7 Bacalah I Samue116:7 dan I Raja-raja 16:21-28. Menurut pendapat saudara,
mengapa hanya sedikit saja dituliskan mengenai prestasi-prestasi Omri?

Kitab-kitab ini berbeda satu dengan yang lain dalam hal tekanan yang
ditempatkan pada berbagai aspek sejarah yang diuraikannya. Marilah kita
mempertimbangkan hal-hal apa yang ditekankan setiap kitab ini.

1. Kitab I dan II Samuel menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip yang
dikehendaki Allah sebagai dasar kerajaan itu. Kerajaan tersebut harus dibangun
atas landasan nilai-nilai rohaniah yang diajarkan oleh Samuel dan harus diperin-
tah oleh raja-raja yang mengikuti jejak kepemimpinan Daud yang patuh kepada
Allah.

2. Kitab I dan II Raja-raja menguraikan bagaimana sebetulnya perkem-
bangan kerajaan itu. Kita melihat bahwa nubuat yang diucapkan nabi Natan
terhadap Daud digenapi (II samuel 7: 12-16). Nubuat ini mengatakan bahwa
Daud selalu akan mempunyai keturunan. Kitab I dan II Raja-raja menceritakan
sejarah kerajaan utara dan kerajaan selatan. Banyak perhatian diberikan kepada
para nabi, seperti Elia dan Elisa.

3. Kitab I dan II Tawarikh menitikberatkan bait suci: upacara-upacara
ibadanya dan tokoh-tokoh pejabatnya. Dengan keimaman dan bait suci sebagai
tema pokoknya, kitab-kitab ini mengisahkan kembali sejarah kerajaan yang
bersatu di bawah pmerintahan Saul, Daud, dan Salomo. Kemudian kitab-kitab
ini lebih banyak mencatat sejarah Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Kerajaan
utara, Israel, hanya disebutkan apabila kejadian-kejadiannya ada kaitannya
dengan kerajaan selatan.
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Berikut ini ada dua gambar. Yang pertama menunjukkan kurun wa ktu yang
diliput kitab-kitab ini. Yang kedua menunjukkan perbedaan tema dalam kitab
Raja-I rja dan Tawarikh.

KITAB SAMUEL, RAJA-RAJA DAN TAWARIKH

I dan II
Samuel I dan II Raja-raja
------=>~<E<:::-----------------.- --~

I dan II Tawarikh-E-------------------------
Kerajaan Utara

Kerajaan yang
bersatu

Kerajaan Selatan
~------------_.- ._~

Raja-raja Tawarikh

Terutama sejarah Yehuda
Menekankan pelayanan imam- imam
Menguraikan tentang bait sut I dan

imam-imam
Berakhir dengan peristiwa kEtIr bali-

nya umat itu dari pembuan gan

Sejarah Israel maupun Yehuda
Mem -cankan pelayanan nabi-nabi
Men~, rraikan tentang kerajaan dan

raJ!1raja
Berak 'ur dengan peristiwa pembuang-

an rrnat itu

8 Ling I, aril ah huruf di depan tiap pernyataan yang BENAR.
a Kital Raja-raja dan Tawarikh keduanya menuliskan sejarah Yehu ~a
b Kital Tawarikh terutama mengisahkan kehidupan para nabi.
c Raja raja menekankan sejarah kerajaan utara dan imam-imam.
d Kital -kitab Tawarikh meliput kurun waktu yang sama seperti kita »kitab

Samuel dan Raja-raja bersama-sama.
e Tawarikh berakhir ketika umat itu ditawan.
f Nubuat tentang kerajaan Daud terdapat dalam II Samuel.
g Baik kitab Samuel maupun Raja-raja mengisahkan pemerintahan :;aul.
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Para Raja

Bacalah II Raja-raja 20-24; II Tawarikh 29-35

Tujuan 4. Dengan mempergunakan sebuah tabel keterangan, tuliskan fakta-
fakta mengenai raja-raja Israel dan Yehuda.

Sedikit banyak sifat Israel dan Yehuda dapat terlihat dalam sifat raja-
rajanya, karena peran raja penting sekali dalam nasib rohaniah bangsa itu.
Sebagaimana rajanya, demikian juga rakyatnya itu akhirnya. Hal ini berlaku
dalam hal ihwal raja yang baik maupun dalam hal ihwal raja yang jahat.

Setelah Salomo, kisah raja-raja itu memberi gambaran yang menyedihkan
tentang kemunduran dan kemurtadan. Di kerajaan utara, Yerobeam telah men-
dirikan penyembahan lembu jantan emas. Sebagai raja pertama, teladannya
merusak bangsa itu dan akhirnya membawa kepada kehancurannya (I Raja-
raja 16:7; 22:52; II Raja-raja 10:31).

Di kerajaan selatan, Rehabeam memperbolehkan rakyatnya mendirikan
tempat-tempat untuk menyembah allah-allah palsu. Mereka meniru kebiasaan-
kebiasaan jahat dari bangsa-bangsa yang harus mereka halaukan dari Palestina
menurut perintah Tuhan (I Raja-raja 14:22-24). Akan tetapi, meskipun
kebanyakan raja-raja itu jahat, masih ada beberapa yang baik juga. Pemerin-
tahan Hizkia di Yehuda, misalnya, merupakan waktu indah penuh iman dan
kemuliaan (I Raja-raja 18:1 - 20:1).

Di bagian akhir buku ini saudara akan menemukan tabel yang diberi judul
"Para Raja dan Nabi Kerajaan yang Terpecah." Tabel ini memberikan
keterangan berikut tentang setiap raja Israel dan Yehuda:

1. Tahun ketika raja itu naik takhta, namanya, serta penunjuk ayat-ayat
Alkitab di mana terdapat informasi tentang pemerintahannya. Di kera-
jaan utara, nama raja-raja yang memulai suatu dinasti baru dituliskan
dengan huruf besar, seperti ini: YEROBEAM. Beberapa raja mempunyai
nama yang sama. Ini disebabkan karena keluarga raja kedua kerajaan
itu kawin-mengawini dan mempergunakan nama yang sama.

2. Bagaimana raja itu memperoleh takhtanya (dengan jalan warisan, pem-
bunuhan, atau cara lain) dan kira-kira berapa lama ia memerintah.
Kadang-kadang, dua orang raja memerintah pada waktu yang sama,
sehingga jumlah tahunnya tidak selalu tepat.
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Uraian singkat mengenal sifat rohaniahnya.

" Nama nabi-nabi yang aktif selama pemerintahannya. Nabi I abi yang
rnenulisk an kitab dalam Perjanjian Lama dituliskan seperti ini:
YESA YA. Mereka disebut "nabi-nabi penulis". Beberapa or Ing nabi,
seperti Arnos , melayani di kedua kereajaan itu.

, ck arang lihatlah tabel itu dan carilah nama BAESA dalam dal ia: kera-
jaan I tara. Tabel itu memberi keterangan berikut: a) Baesa naik takhta dalam
tahur 909, b) ia memulai suatu dinasti baru, c) keterangan mengenal -emenn-
tahan Iya terdapat dalam I Raja-raja 15:32 - 16:7, d) ia memperoleh takhta
kerajaannya dengan jalan pembunuhan, e) ia memerintah selama 24 tahun, f) ia
seor a g raja yang jahat, dan g) Yehu bernubuat selama pemerintahanrya. (In-
gatla: bahwa tahun-tahun sebelum Kristus dihitung mundur, atau menjadi
maki' kecil, sampai waktu Kristus yang diberi tahun O. Tahun-tahu 1 -ebelum
Krivn , biasanya diberi tanda "SM" yang berarti "Sebelum Masehi .. Semua
tahun dalam tabel ini adalah SM.)

9 Dal un buku catatan saudara, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut
denga mempergunakan keterangan yang diberikan dalam tabel itu.
a Sia, a nama putra raja Yosafat (ia menikah dengan putri raja Ah ah dari

Israel. yang bernama Atalia)?
b Sial akah nama raja Yehuda yang berikut, yaitu anak Yoram dan Atalia,

put Ahab?
c Sial a yang menggantikan raja Ahab di kerajaan utara?
d YeT,-bearn II termasuk dalam dinasti mana?
e Siar a yang naik takhta di Yehuda pada tahun 750?
f Raj ,,-raja mana dari kerajaan selatan yang dianggap amat baik? D bagian

mal ,I di Alkitab dapat kita baca mengenai mereka?
g Nal mana yang aktif baik pada masa kejatuhan Samaria maupun p ernerin-

tah.. 1 Hizkia dari Yehuda? Apakah ada kitab dalam Alkitab yang IT emakai
nan, mya?

h Ber, pa raja dari kerajaan utara yang memperoleh kekuasaannya deng ln Jalan
pem -umuhan?
Ber, ,)a lama raja Amazia dari Yehuda memerintah?
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Saudara mungkin ingin mempelajari kehidupan setiap raja ini dengan lebih
terperinci. Jika demikian, pakailah tabel itu dalam penyelidikan saudara.

Cara hidup yang jahat dari raja-raja dan bangsa itu akhirnya membawa
kehancuran kepada kedua kerajaan itu. Kerajaan utara jatuh pada tahun 722
SM dan kerajaan selatan pada tahun 586 SM. Delapan ratus tahun sebelum-
nya Tuhan sudah menubuatkan hal ini melalui Musa. Penawanan dan kehan-
curan merupakan hukuman bagi pemberontakan dan penyembahan berhala.

10 Bacalah Ulangan 28:33, 36. Dalam buku catatan saudara, tuliskan apa yang
akan terjadi menurut firman Allah jika umat-Nya tidak menaati Dia.

Para Nabi

Berita Mereka; Bacalah I Raja-raja 17:19; II Raja-raja 1-8, 19-20.
Tujuan 5. Membedakan antara berita nabi yang menubuatkan kejadian-

kejadian masa mendatang dan berita nabi yang memberi prinsip-
prinsip tentang yang benar dan yang salah. yang dapat diterapkan
dalam kehidupan sekarang ini.

Selama tahun-tahun suram kerajaan utara dan selatan Tuhan mengangkat
banyak nabi untuk memberi peringatan kepada umat-Nya. Dari semua nabi
itu, ada dua belas orang yang mempunyai kitab dengan namanya dalam Per-
janjian Lama. Sebagai nabi, berita mereka tidak melulu mengenai kejadian-
kejadian masa mendatang, tetapi juga mengenai kehendak Allah untuk masa
kini. Sering kali mereka memiliki pengetahuan yang dalam tentang kejadian-
kejadian yang sedang berlangsung dalam bangsa mereka. Dalam II Raja-raja
17: 13 kita membaca bahwa Tuhan mengutus nabi-nabi-Nya untuk "memper-
ingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda ... 'Berbaliklah kamu
daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan
ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan
kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan
perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.' " Tanpa gentar nabi-nabi itu ber-
bicara kepada raja-raja dan rakyat tentang dosa-dosa mereka dan hukuman
yang mendatang.

Nabi itu seorang yang secara khusus dipilih. Ia tidak mewarisi kedudukan-
nya, seperti raja atau imam. Pilihan Tuhan atas dirinya tidak dipengaruhi oleh
keluarga, suku, atau pendidikannya. Seorang nabi mempunyai dua tanggung
jawab utama. Ia dipanggil untuk 1) menerima sesuatu dari Allah dan untuk
2) bertindak atau berbicara atas nama Allah. Dengan demikian berita nabi
datangnya dari Allah, bukan dari pikirannya sendiri. Hanya nabi-nabi palsu
yang mengumumkan apa yang mereka pikirkan. Sebagai urutan Allah yang ber-
bicara atas nama-Nya, maka nabi tidak takut untuk menyampaikan pesan Allah
kepada umat itu.
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11 Linatlah kembali tabel kerajaan yang terpecah di bagian belakang buku
ini. Dalam buku catatan saudara, tuliskan nama setiap nabi selama riasa itu
yang mempunyai kitab dengan namanya di dalam Alkitab.

Berita nabi diterima dan disampaikan dengan ilham Tuhan. Akan tetapi,
kemampuan mental, kepribadian, dan cara bicara nabi itu sendiri tidak hilang,
Ia adaiah alat dalam tangan Tuhan, bukan sebuah mesin saja. Inilah suatu
perbedaan yang sangat penting, karena hasil-hasil pengilhaman Tuhs n sama
sekali 'idak sama dengan akibat pengaruh roh-roh setan yang benar-benar
menguasai orang.

St, mber berita nabi itu penting, demikian pula berita itu sendiri. ~;eorang
ahli Alkitab yang ternama pernah mengatakan bahwa berita nabi itu men punyai
tiga ba gian:

I. Suatu berita bagi zaman atau generasi mereka sendiri yang lc ngsung
tatang dari Allah.

2. ",uatu berita mengenai kejadian-kejadian masa mendatang, sepe 'I i yang
'lerikut ini: a) kegagalan umat pilihan Allah dan hukuman Tuh an atas
nereka dan bangsa-bangsa di sekelilingnya; b) kedatangan vlesias,
-enolakan-Nya dan kemuliaan-Nya yang akhir; dan c) pendiria ri kera-
aan Mesias di bumi ini.

3, 'vuatu berita yang hidup bagi kita sekarang ini berisi prinsip-pri nup ten-
"ang yang benar dan yang salah.

Be ita yang disampaikan nabi kepada generasinya sendiri seri rg kali
merupakan perpaduan antara nubuat tentang kejadian masa mendatang dan
prinsip prinsip tentang yang benar dan yang salah. Kita dapat belajar ianyak
dari ber ta-berita ini, baik mengenai Mesias dan kerajaan-Nya maupun rnrngenai
prinsip- prinsip tentang yang benar dan yang salah yang dapat kita te 'apkan
dalam ~ehidupan kita sekarang ini. Dalam Kitab Habakuk 1:6, misaln: 'a, ada
nubuat I entang suatu kejadian masa depan, sedangkan 2:4 dan 2:18 memberikan
prinsip-nrinsip tentang yang baik dan yang salah. Marilah kita melur ngkan
waktu sejenak untuk menemukan, membaca, dan memikirkan arti av u-ayat
Kitab Suci ini.
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12 Bacalah ayat-ayat berikut dari kitab Mikha (sebelah kiri). Tuliskan I di
depan ayat yang memberi nubuat tertentu tentang masa depan dan 2 di depan
tiap ayat yang memberi prinsip-prinsip tentang yang benar dan yang salah, yang
dapat kita ikuti sekarang ini.

a Mikha 1:6-7

b Mikha 2:1-3

cMikha 3:8-11

d Mikha 5: 1

eMikha 6:6-8

1) Kejadian masa mendatang
2) Prinsip-prinsip tentang yang benar dan

yang salah

Pelayanan Mereka

Tujuan 6. Mencocokkan ayat-ayat yang menunjukkan tema kitab-kitab nubuat
dengan kitabnya.

Bagi Kerajaan Utara

Nabi-nabi yang menulis kepada kerajaan utara selarna masa sebelum
penawanan oleh Asyur pada tahun 722 SM adalah Yunus, Amas, dan Mikha.
Lagi pula, kerajaan utara dilayani oleh Elia, Elisa, Ahia, Yehu, Mikha bin Yimla
dan Oded. Tiap-tiap nabi mempunyai pelayanan khusus yang diberikan oleh
Tuhan kepadanya. Misalnya, Elia dan Elisa mengadakan banyak mujizat
(lihatlah I Raja-raja 17 dan II Raja-raja 4). Yunus dikirim ke suatu kota asing,
yaitu Niniwe, untuk memperingatkan penduduk di sana akan hukuman yang
mendatang. Bacalah Yunus 1-4 sebelum meneruskan. Berilah tanda pada titik-
titik ini apabila saudara sudah selesai membacanya: .....

13 Bacalah setiap ayat Kitab Suci yang diberikan di bawah ini. Kemudian
tuliskan tiap ayat itu dalam buku catatan saudara dan di sampingnya tuliskan
nama nabi yang disebutnya dengan uraian singkat tentang apa yang
dilakukannya.
a I Raja-raja 14:1-7
b I Raja-raja 16:1-7
c I Raja-raja 18:20-39

d II Raja-raja 5:9-16
e II Tawarikh 28:9-11

Berikut ini adalah ringkasan mengenai berita-berita yang Tuhan berikan
kepada kerajaan utara melalui nabi-nabi penulis itu. Setiap berita Itu akan
merupakan bahan penelitian yang sangat baik untuk diselidiki saudara sendiri.
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ir osea: Kasih Hosea bagi isterinya yang berdosa dan berzi la serta
pemul hannya akan isterinya itu menggambarkan kasih Allah yang penuh
penga.npunan terhadap Israel yang berdosa. Pasal 1-3 menceritakan pen galarnan
pri bae Hosea yang serupa dengan tindakan-tindakan Allah terhadap Israel yang
berbu.u zina secara rohani. Pasal 4-14 aalah berita yang sama yang d berikan
denga lebih terperinci lagi. Bacalah Hosea 1-14 sebelum melanjutkan Berilah
tanda lada titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya: .....

A 1fOS: Amos berkhotbah bahwa suatu bangsa bertanggung jav ab atas
dosa-c isa yang dilakukannya sebagai bangsa. Bangsa-bangsa kafir yang di
sekitar umat Allah akan dihukum karena dosa yang mereka lakukan sebagai
bangsa Akan tetapi, Israel menerima hukuman yang lebih berat lag karena
dosa-d isanya sebab mereka memiliki terang yang lebih besar. Bacalah Amas
1-9 set r--lum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik setelah saudar I selesai
membacanya: oo ...

M kha: Mikha berkhotbah baik kepada kerajaan utara maupun kepada
kerajaan selatan mengenai hukuman yang mendatang dan pemulilu n serta
berkat ji masa depan. Pasal 1-3 menunjukkan gambaran yang suram, pasal
4-5 memberi gambaran yang cerah dan pasal6 memberi hukuman lagi, Kemu-
dian dd ril 7:7 selanjutnya ia menyampaikan gambaran yang mulia tentai tg masa
depan i-rael. Bacalah Mikha 1-7sebelum melanjutkan. Berilah tanda pa Ia titik-
titik se elah saudara selesai membacanya: .....

14 Ba alah ayat-ayat tentang setiap nabi yang diberikan di bawah ini di sebelah
kanan, Kemudian cocokkan setiap nabi dengan kalimat yang menceritakan
berita 'J [au aktivitasnya di sebelah kiri.

.... a ',1enobatkan Yoas menjadi Raja l ) Yoyada, II Raja-raja 1:,~·21
, ehuda 2) Hulda, II Raja-raja 22 12-20

3) Semaya, II Tawarikh 12' 5-8
.... b ',lemberitahukan bahwa Yehuda

,I kan diserang oleh raja Sisak dari
"·lesir

.... c ~lendorong Yoas dan umat itu untuk
r .engikat perjanjian dengan Allah

.... d Member irahukan kepada Yosia
t ahwa ia tidak akan melihat
t, ukurnan Allah atas Yerusalem
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Bagi Kerajaan Selatan

Nabi-nabi yang menulis kepada kerajaan selatan selama masa itu adalah
Obaja, Yoel, Yesaya, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya dan Yeremia. Lagi
pula, Semaya, Ido, Azaria, Hanani, Eliezer, Yoyada dan Hulda menyampaikan
berita Allah kepada orang banyak. Berikut ini adalah ringkasan mengenai berita
nabi-nabi penulis itu.

Yoel: Negeri itu terancam kehancuran karena kawanan belalang yang
merusak dan kekeringan yang lama. Meskipun tulah itu diangkat karena puasa
dan doa, namun nubuat Yoel memakainya sebagai gambaran akan hari
penghukuman terakhir yang dahsyat bagi semua bangsa. Yang setia akan diberi
pahala sedangkan yang jahat akan dihukum. Bacalah Yoel J-3 sebelum melan-
jutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya: .....

Yesaya: Yesaya adalah seorang bangsawan dan nabi pada zaman raja
Hizkia yang memberi peringatan, penghiburan, dan nasihat kepada penguasa-
penguasanya. Dia bernubuat tentang penawanan Yehuda, tetapi juga
menubuatkan fajar suatu kerajaan baru. Ia bernubuat tentang penderitaan dan
kemuliaan Mesias yang akan datang itu. Bacalah Yesaya J, 6-7, 39-44, 52-66
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik apabila saudara telah selesai
membacanya: ... oo

Mikha: Mikha bernubuat kepada kedua kerajaan itu. Pelajari kembali
beritanya dalam bagian sebelumnya.

15 Bandingkanlah Yesaya 43:5-7 dengan Mikha 4:6-7. Dalam kedua nubuat
ini Allah mengatakan bahwa Dia akan
a) mencerai-beraikan Israel di antara bangsa-bangsa.
b) mengumpulkan umat-Nya dari antara bangsa-bangsa.
c) menghakimi serta menghukum umat-Nya.

Nahum: Bangsa Asyur adalah pokok nubuat Nahum. Asyur telah menin-
das Yehuda selama seabad: kebinasaan Niniwe, ibu kota Asyur, telah
diumumkan, diterangkan dan diuraikan oleh Nahum. Bacalah Nahum 1-3
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara selesai
membacanya: .. oo.

Zefanya: Zefanya menekankan "hari Tuhan". Pada hari itu akan terjadi
pemusnahan sisa-sisa umat yang menyembah Baal (Pasal 1), sedangkan memberi
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berkat kepada sisa umat yang menyembah Tuhan. Bacalah Zefanya 1-1 sebelum
melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara sele sai mem-
bacar-ya: ......

i'eremia: Banyak orang menyebutkan "nabi yang meratap". I a berasal
dari k eluarga imam. Ketika masih kecil ia sudah terpanggil untuk menjadi
seoraig nabi. Karena kesetiaannya untuk memberitakan firman Tuhan, ia
dihin.i , ditakuti, dibenci, dan dianiaya. Karena ia bernubuat tentang k~runtuhan
Yeru alem dan tujuh puluh tahun tawanan, ia disebut pengkhi mat dan
menderita perlakuan yang kejam. Bacalah Yeremia 1-9, 18-19, .t6-39. 52
sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik setelah saudara seh ~.lllmem-
bacar ya: .....

Patapan: Pengungkapan kesedihan Yeremia yang puitis mengenai kerun-
tuhar dan penghancuran Yerusalem dan bait suci serta penawanan dan
kesengsaraan rakyat. Bacalah Ratapan 1-5 sebelum melanjutkan. Be ',lah tan-
da pa.ta titik-titik ini setelah saudara selesai membacanya: .....

Habakuk: Pesan Habakuk ialah bahwa pihak yang benar akan menang.
Yehuda sedang dihukum oleh orang Babel yang jahat, tetapi orang Babel akan
mendapat giliran dihukum. Bacalah Habakuk 1-3sebelum melanjutkan Berilah
tanda pada titik-titik setelah saudara selesai membacaya: .....

( ibaja: Tanah Edorn harus dihakimi karena memperlakukan umat Allah
dengan tidak adil. Israel akan diberkati. Bacalah Obaja 1 sebelum metcnjutkan.
Berilan tanda pada titik-titik setelah saudara selesai membacanya:
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16 Cocokkan setiap ayat di sebelah kita dengan nama kitab nabinya di sebelah
kanan .

.... a Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah,
seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun
mereka berpaling kepada allah-allah lain.

.... b Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat
dan tidak terbilang banyaknya.

c Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita.

d Menjadi tembok terhadap Yerusalem! itulah kota yang
harus dihukum!

oo .. e Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan
berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam
kerajaannya.

I) Yesaya
2) Yeremia
3) Hosea
4) Yoel

Pelajaran kita tentang kerajaan yang pecah telah menolong kita melihat
kemunduran umat Allah. Akhirnya, seperti peringatan yang telahdisampaikan
para nabi, mula-mula Israel dan kemudian Yehuda hancur dan dibawa tertawan.
Namun, melalui para nabi Allah menyatakan suatu masa depan penuh
kemuliaan ketika Raja Damai akan memerinta (Yesaya 9:5-6) dan bangsa-bangsa
akan mencari Tuhan (Mikha 4:2).
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80al-80al untuk menguji diri

1 Pernyataan mana yang paling baik menerangkan mengapa ker ajaan itu
pecah?
a) Nabi Ahia bernubuat bahwa sepuluh suku akan diberikan kepada Y erobearn.
b) Rakyat telah dibebani pajak yang sangat berat oleh Salomo.
c) Sai omo berpaling dari Allah dan menyembah berhala.

2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Ke' ajaan utara mempunyai wilayah yang lebih besar daripada kerajaan

selatan.
b Ef aim adalah nama lain untuk kerajaan selatan.
c Keaiaan selatan mempunyai pusat ibadah di Dan dan Betel.
d Nama Israel dipergunakan untuk kerajaan utara.
e Set dah perpecahannya, kedua kerajaan itu tidak pernah mer gadakan

per verikatan.

3 Lingkarilah huruf di depan kata-kata yang dengan tepat menyemr urnakan
kalimat yang berikut ini. Kitab I dan II Raja-raja
a) menguraikan tentang pemerintahan Salomo.
b) paling mengutamakan para imam dan bait suci.
c) mengikuti kitab I dan II Tawarikh dalam susunan Alkitab.
d) menceritakan pelayanan Elia dan Elisa.
e) meliput kurun waktu yang tidak termasuk I dan II Tawarikh.

4 CO\ okkan setiap pernyataan di sebelah kiri dengan kerajaan di sebelah kanan
yang -ejarahnya diuraikan dengan tepat.

.... a Kerajaan ini mempunyai serentetan raja-raja yang baik dan
buruk. Runtuhnya pada tahun 586 SM dan rakyatnya
dibawa tertawan ke Babilon .

.... b Raja pertama kerajaan ini adalah Yerobeam, yang men-
dirikan berhala-berhala untuk disembah rakyatnya. Selama
pemerintahan raja Ahab nabi Elia melayani dalam kera-
.aan ini.

1) .Itara
2) Selatan

.. .. c Enam penguasa kerajaan ini naik takhta dengan jalan pem-
ounuhan. Kerajaan ini diperintah oleh sembilan dinasti
vang berbeda dan dilayani oleh nabi Mikha.
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5 Yang mana dari kalimat-kalimat berikut ini adalah keterangan yang paling
baik bagi kenyataan bahwa kerajaan utara dan selatan itu akhirnya digulingkan?
a) Para nabi mengumumkan bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman ke atas

orang-orang yang tidak menaati-nya.
b) Bangsa-bangsa di sekelilingnya menjadi makin kuat dan dapat menakluk-

kan Israel dan Yehuda.
c) Umat itu serta kebanyakan raja-rajanya tidak setia mengikuti Allah.

6 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR tentang nabi-
nabi kerajaan yang pecah dan berita mereka.
I Karena berita utama para nabi itu mengenai masa depan Israel dan Yehuda,

maka berita itu tidak penting bagi kita sekarang ini.
b Dalam beberapa nubuat, kejadian-kejadian alamiah dipakai untuk

melukiskan apa yang akan terjadi di masa mendatang.
c Karena para nabi itu dipanggil oleh Allah untuk melayani umat-Nya, maka

tak seorang pun di antara mereka yang diberi berita untuk bangsa asing.
d Salah satu dari dua tanggung jawab utama seorang nabi ialah memilih orang

yang akan menjadi raja berikutnya.
e Sering kali berita nabi berisi prinsip-prinsip tentang yang benar dan yang

salah.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, sebelum
melanjutkan dengan pasal 9 kerjakanlah Catatan Siswa untuk Unit
II. Kembalikanlah Catatan Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk
diperiksa. Alamat kantornya terdapat pada halaman terakhir
Catatan Siswa.
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jawaban-jawaban dalam ufalan pasal

9 • Yoram.
b Ahazia.
c Ahazia (inilah coritoh tentang pemakaian nama yang sama).
d Yehu.
e Yotam.
, Hizkia (II Raja-raja 18:1 - 20:21) dan Yosia (II Raja-raja 22:1 - 23:30

dan II Tawarikh 34:1 - 35:27).
I Mikha, ya.
h Enam.
I 29 tahun.

1 • Karena Salomo telah menolak Allah, menyembah allah-allah lain dan
tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan (atau jawaban yang serupa).

b Sepuluh suku akan diberikan kepada Yerobeam; satu suku akan tetap
tingal bersama anak Salomo (yehuda dan Benyamin dianggap saiu suku).

10 Ola mengatakan bahwa sebuah bangsa asing akan mengambil hasil panen
mereka serta menindas mereka. Mereka dengan rajanya akan dd awan ke
sebuah negara asing dan menyembah allah-allah palsu.

2 c) menyuruh orang banyak itu pulang karena perpecahan itu adalah
kehendak-Nya.

11 Zakharia, Yoel, Amos, Yesaya, Mikha, Yeremia, Zefanya, Nahum,
Habakuk, Obaja, Yunus, dan Hosea (dalam susunan apa saja).

3 • I) Sebab.
b 2) Akibat.
e 2) Akibat.
d 1) Sebab.
e 2) Akibat.

12 • I) Kejadian masa mendatang.
b 2) Prinsip tentang yang benar dan yang salah.
c 2) Prinsip tentang yang benar dan yang salah.
d 1) Kejadian masa mendatang.
e 2) Prinsip tentang yang benar dan yang salah.

4 Ia mendirikan dua patung lembu jantan emas, satu di Dan dan sat IJ di Betel
untuk disembah rakyatnya (atau jawaban serupa).
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13 a Ahia; ia menyampaikan berita kepada isteri Yerobeam bahwa putranya
akan mati. Tidak lama kemudian anak itu meninggal dunia.

b Yehu; ia menyampaikan berita hukuman kepada Baesa bahwa ia dan
keluarganya akan dibinasakan oleh karena dosanya.

c Elia; ia membangun sebuah mezbah bagi Tuhan dan berdoa agar Tuhan
mengirim api dari langit. Allah mengabulkan doanya.

d Elisa; ia menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan agar sembuh.
Naaman menurut perintahnya dan disembuhkan.

e Oded; ia menegur tentara kerajaan utara karena menawan orang-orang
dari Yerusalem dan Yehuda.
(Jawaban saudara haruslah serupa.)

5 b) mempunyai dua pusat keagamaan.
e) lamanya lebih singkat daripada kerajaan selatan.

14 a I) Yoyada, II Raja-raja 11:4-21.
b 3) Semaya, II Tawarikh 12:5-8.
c I) Yoyada, II Raja-raja 11:4-21.
d 2) Hulda, II Raja-raja 22: 12-20.

6 a 1) Utara. I 2) Selatan.
b 2) Selatan. h 1) Utara.
c I) Utara. i 2) Selatan.
d 1) Utara. j 2) Selatan.
e 2) Selatan. k 1) Utara.
f 1) Utara.

15 b) mengumpulkan umat-Nya dari antara bangsa-bangsa.

7 Karena menurut sudut pandangan Allah kerohanian seseorang itu yang pen-
ting, bukan kemajuan atau prestasinya yang lahiriah (atau jawaban yang
serupa).

16 a 3) Hosea 3:1.
b 4) Yoel 1:6.
c 1) Yesaya 53:5.

d 2) Yeremia 6:6.
e 1) Yesaya 9:6.

8 a Benar.
b Salah.
eSaiah.
d Benar.

eSaiah.
f Benar.
I Salah.



Penghancuran dan
Pembangunan Kembali





Hukuman dan Penawanan

Kita telah mempelajari maksud Allah seperti yang ditunjukkan dalam se-
jarah umat-Nya. Dari permulaannya yang kecil - satu orang yang beriman
- m-reka telah berkembang menjadi suatu bangsa yang berkuasa. Ak an tetapi,
kemudian mereka menjadi kerajaan yang terpecah-pecah. Sekarang «ita akan
mempelajari serangkaian musibah yang diperkenankan Tuhan untuk menim-
pa umat-Nya sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Kedua kerajaa 1 itu run-
tuh d,HI selama bertahun-tahun mereka harus tinggal sebagai tawanan di negeri
asing

l'enawanan umat-Nya sangat menyedihkan hati Tuhan. Sekalipun
demik lan, Alkitab mengajarkan bahwa "Tuhan menghajar orang yang dikasihi-
Nya Jan la menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak" (Ibrani ]:: 6). Kita
perlu belajar bahwa kalau Tuhan harus bertindak terhadap kita dengan cara
yang -angat tegas untuk memalingkan kita dari dosa, Ia melakukannya dengan
penul kasih. Sering kali dengan penuh kasih Allah harus menarik or-mg yang
telah mengembara jauh daripada-Nya melalui pencobaan yang hebat.

Pada waktu saudara mempelajari periode ini dalam sejarah urn,u Allah,
saud al a akan menemukan beberapa pelajaran yang telah mereka pelajari melalui
pengalaman-pengalaman yang pahit. Beberapa dari pelajaran ini nemberi
mereka keuntungan rohaniah yang kekal. Dan saudara akan menemukan di
dalam nya kebenaran-kebenaran yang dapat saudara terapkan dalam ~:t hidupan
sendiri.

ikhtisar pasal

Teng] at Penghukuman
Keruntuhan Kerajaan Utara
Keruntuhan Kerajaan Selatan

Penga.aman pada Masa Pembuangan
Gambaran-gambaran Masa Pembuangan
Pemimpin-pemimpin Selama Masa Pembuangan
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tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menggambarkan penghukuman yang menimpa kerajaan utara dan kerajaan
selatan.

• Membahas tentang para pemimpin dan nabi yang diangkat Allah di antara
umat-Nya selama tahun-tahun hukuman dan penawan an itu.

• Menuliskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh umat Allah sebagai
akibat masa penawanan mereka.

kegiatan belajar

I. Pelajarilah uraian pasal; jawablah pertanyaan-pertanyaan dalarn uraian pasal
dan kerjakanlah soal-soal untuk menguji diri seperti dalam pelajaran yang
sudah-sudah. Bacalah Alkitab seperti yang diminta.

2. Perhatikan dengan saksama peta-peta yang diberikan dalam pelajaran dan
pastikan bahwa saudara mengertinya.

199
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uraian pasal

TO~GKATPENGHUKUMAN
Tuj I an I. Menuliskan secara berurut kejadian-kejadian sebelum QG ri sesudah

keruntuhan kerajaan utara dan kerajaan sela/an.

Peringatan-peringatan Tuhan kepada umat-Nya yang diberik: 11 melalui
para nabi sudah tidak asing lagi bagi kita. Peringatan-peringatan itu Tn enyatakan
bahv a ketidaktaatan kepada Tuhan akan mengakibatkan satu hal! aja, yaitu
bene .ma, Allah itu sabar, dan penghukuman mungkin boleh ditun da, tetapi
akhi nya kejahatan pasti akan dihukum. Tuhan telah berusa la untuk
men elamatkan umat-Nya. Akan tetapi, mereka tidak mau mendengarkan Dia.
Kad. ng-kadang mereka menanggapi dengan pembaharuan yang lahir ah, tetapi
batu mereka tidak ada berubah sama sekali. Sekalipun demikian, m.irilah kita
men .ielajari kejadian-kejadian suram pada masa itu, dengan mengingat suatu
kon, 'psi yang penting mengenai tujuan Allah yang masih be 'laku: Ia
men, nukurn dan menyucikan umat-Nya, tetapi Ia tidak membinasaka 1 mereka.

Keru ntuhan Kerajaan Utara

"ita telah melihat bahwa bangsa Israel dikelilingi oleh tiga kekuas ian besar:
Mes: , Babilonia, dan Asyur. Masing-masing kerajaan ini berusaha u ituk men-



HUKUMAN DAN PENA WANAN 201

jadi bangsa yang terkuat di dunia. Perhatikanlah lokasi bangsa-bangsa tersebut
di peta. Israel dan Yehuda terletak di tengah-tengah segitiga ini. Ketika umat
Allah berjalan dengan iman, Tuhan melindungi mereka dari tekanan-tekanan
politik ini. Tetapi apabila mereka meninggalkan Dia, Allah mempergunakan
bangsa-bangsa ini mula-mula sebagai peringatan, dan akhirnya untuk men-
datangkan hukuman atas mereka.

1 Lihatlah pada peta di hal. 200. Lingkarilah huruf di depan setiap pernya-
taan yang BENAR.
a Asyur terletak di barat laut Yehuda dan di timur laut Babilonia.
b Israel dan Yehuda terletak dalam jarak yang kira-kira sama dari Asyur dan

Babilonia.
c Mesir lebih dekat dengan Asyur daripada dengan Yehuda dan Israel.

Pada tahun ke-I6 pemerintahan raja Ahab di Israel, seorang raja besar
menduduki takhta Asyur. Dialah Raja Salmaneser III. Sering kali ia menyerang
daerah perbatasan Israel karena ia sedang membangun sebuah kerajaan yang
besar. Sebelum kematiannya, daerah-daerah yang telah direbutnya itu hilang
lagi karena ada pertengkaran dalam negara Asyur sendiri. Akan tetapi, raja-
raja yang memerintah setelah dia, yaitu Tiglat Pileser III, Salmaneser V, dan
Sargon II, menjadikan Asyur kekuatan militer dan ekonomi yang paling pen-
ting di kawasan itu. Usaha ini memakan waktu empat puluh tahun saja. Akhir-
nya, Israel takluk kepada mereka dan membayar upeti kepada Asyur. Nabi-
nabi Amas, Hosea, dan Yesaya telah memperingatkan bahwa hal ini akan ter-
jadi. Akan tetapi, Israel terus saja berbuat dosa.

2 Bacalah II Raja-raja 17: 1-8. Dalam buku catatan saudara, tuliskan alasan-
alasan mengapa hukuman menimpa kerajaan utara.

Kerajaan utara bukan saja bersalah karena melakukan dosa-dosa yang
dituduhkan Allah kepada mereka, tetapi karena menolak pesan-pesan para nabi
juga. Bangsa itu dapat diselamatkan kalau saja mereka mau mendengarkan.
Peringatan Allah dan kesabaran-Nya terhadap mereka seharusnya menghasilkan
hidup yang benar. Akan tetapi, akhirnya dosa dan kedurhakaan mereka yang
berulang-ulang itu mendatangkan hukuman.

Karena tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh, dan karena kesom-
bongan para pemimpin Israel, Allah mengizinkan Asyur mengalahkan mereka.
Lima tahun lamanya Asyur mengepung kota Samaria, yaitu ibu kota kerajaan
utara. Kemudian dalam tahun 722 SM Sargon II merebut kota itu dan mem-
bawa penduduk kerajaan utara sebagai tawanan. Suku-suku bangsa lain yang
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telah ditawan nya ditempatkan tanah itu menggantikan umat Allah (II Raja-
raja 17:24). Keturunan suku-suku ini adalah orang-orang Samaria yang
perihalnya kita baca dalam Alkitab, seperti di Yohnes 4. Perhatikan di peta
berikut ini ke mana para tawanan Israel dibawa.

Laut Ten,ah

3 Pel.ijari peta di atas dengan saksama. Saudara dapat melihat betara besar-
nya Krrajaan Asyur jika dibandingkan dengan Israel dan Yehuda yang kecil
itu. Pt ra itu menunjukkan bahwa para tawanan dibawa ke suatu te npat di
a) sela-an kota Niniwe dan sebelah timur Sungai Tigris.
b) ant.ira Sungai Tigris dan Sungai Efrat.
c) seb. lah barat Teluk Persia.

Meskipun kita tahu bahwa kesepuluh suku itu dibawa tertawan, lc ta tidak
tahu tt 'Ilang keadaan mereka selanjutnya. Mereka menghilang begitu! aja dari
sejar al , tidak pernah kembali ke negara asalnya. Namun demikian, ngatlah
bahwa orang-orang yang saleh dari tiap suku itu telah melarikan diri ke Yehuda
ketika Yerobearn, raja pertama kerajaan utara, memperkenalkan penye nbahan
berhala Barangkali beberapa orang yang merupakan bagian dari keraja.m utara
telah pulang kembali ke Yerusalem pada masa pemulihan yang akan ki Ia pela-
jari da.am Pasal JO.
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4 Tuliskan dengan ber urut kejadian-kejadian pada peristiwa keruntuhan kera-
jaan utara. Tuliskan 1 di depan kejadian yang pertama, kemudian 2 di depan
kejadian yang terjadi berikutnya, dan seterusnya.

a Salmaneser III meluaskan kerajaan Asyur.

b Kesepuluh suku itu dibawa ke Asyur ,

c Asyur menjadi bangsa yang paling berkuasa di kawasan Itu.

d Sargon 11 menaklukkan Samaria.

e Samaria dikepung selama lima tahun.

Keruntuhan Kerajaan Selatan

Runtuhnya saudara-saudara mereka di kerajaan utara merupakan per-
ingatan dan pesan Tuhan yang hebat sekali kepada Yehuda. Karena berbagai
alasan, termasuk campur tangan Allah, Yehuda tidak jatuh ke tangan Avyur
pada waktu itu.

S Bacalah 11Raja-raja 19:32-36 dan Yesaya 36-37. Bagaimana campur tangan
Allah sehingga mencegah kejatuhan kerajaan Yehuda ke tangan Asyur?

Pada waktunya Asyur sendiri jatuh ke tangan Babilonia yang mengambil
alih seluruh daerahnya. Nabi Nahum telah menubuatkan hal ini. Nimwe, ibu
kota Asyur dan tempat di mana nabi Yunus pernah berkhotbah, dihancurkan
oleh Babel pada tahun 612 SM. Kemudian Mesir menantang Babilonia karena
hendak menduduki daerah barat kerajaan Asyur yang telah jatuh itu. Ini
meliputi wilayah di mana Yehuda, kerajaan selatan yang kecil itu, sedang ber-
diri sendiri. Akan tetapi, Babilonia tetap unggul. Selama periode ini Allah
mengangkat nabi-nabi yang kuat seperti Yesaya, Yeremia, Nahurn, Habakuk,
dan Zefanya.

Kerajaan selatan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, meskipun
kadang-kadang terjadi kebangunan rohani. Akhirnya, Tuhan mempergunakan
Babilonia untuk melawan Yehuda sebagaimana Ia telah mempergunakan Asyur
terhadap Israel. Nubuat-nubuat Yesaya dan Yeremia memberitahukan alasan-
alasan hukuman Allah. Perjuangan Yehuda melawan Babel berlangsung kira-
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kira 2(J tahun. Kemudian penduduk kerajaan selatan ditawan dan dit awa ke
Babel ( alam tiga bagian:

I. ',05 SM Nebukadnezar menangkap raja Yoyakirn , kaum bai asawan
Daniel dan teman-temannya) dan pahlawan-pahlawan yang gagah
-erkasa (II Tawarikh 36:5-6; Daniel I:1-6). Kadang-kadang pc i istiwa
'li disebut penawan an pertama.

2 98 SM Nebukadnezar membawa raja Yoyakim dan 10.000 warga
egaranya yang terkemuka ke Babel (II Raja-raja 24:14-16;, Nabi
'ehezkiel dan buyut Mordekhai, saudara sepupu Ester, juga C irawan

, ada saat itu.

3 86 SM Yerusalem dan bait Allah dibakar dan dihancurkan. Keba - yakan
rang yang tertinggal dibawa juga ke Babel (II Raja-raja 25:7 ).

6 Pela arilah peta berikut iru. Kali iru, orang tawanan itu dibawa k : suatu
tempat
a) di d.ierah perbatasan di utara kerajaan Babel.
b) di d.ierah lembah Sungai Efrat dan Sungai Tigris.
c) deka pantai selatan Laut Kaspia.

i~autTengah
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Kerajaan selatan mengalami nasib yang lebih baik dari kerajaan utara. la
dihukum dengan kesukaran dan pembuangan, namun kemudian hari sisa bangsa
yang ditawan itu kembali dan Yerusalem dibangun kembali. (Kita akan
mempelajari pemugaran ini di PasalIO.) Akan tetapi, bangsa itu tidak akan
memperoleh kemuliaan dan kekuasaan lagi seperti yang dimilikinya selama
pemerintahan Daud dan Salomo; artinya tidak lagi, sampai Yesus Kristus kem-
bali untuk mendirikan kerajaan-Nya yang kekal dan mulia. Pemerintahan-Nya
tidak akan berkesudahan (Wahyu 11: 15).

7 Tuliskan dengan berurut kejadian-kejadian pada keruntuhan kerajaan
selatan. Tuliskan 1di depan kejadian yang mula-mula terjadi, 2 di depan keja-
dian berikutnya, dan seterusnya.

a Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel.

b Yerusalem dan bait suci dibakar dan dimusnahkan.

c Kerajaan selatan diperingatkan dengan jatuhnya kerajaan utara ke
tangan Asyur.

d Raja Yoyakhin dan Yehezkiel dibawa tertawan ke Babel.

e Niniwe jatuh ke tangan Babel.

PENGALAMAN DALAM MASA PEMBUANGAN

Tujuan 2. Mengenali gambaran-gambaran masa pembuangan, pemtmptn-
pemimpin yang diangkat Tuhan selama masa itu, dan pelajaran yang
diambil dari pengalaman itu oleh umat Allah.

Penghancuran Yerusalem dan bait suci pasti telah merupakan peristiwa
kiamat bagi orang Yahudi yang saleh. Itulah kehancuran segala harapan mereka
dan kelihatan sebagai kemenangan orang-orang yang tak beriman. Mungkin
mereka merasa bahwa Tuhan telah melupakan umat-Nya. Tetapi Tuhan tidak
lupa!

Gambaran-gambaran Masa Pembuangan

Ada empat kitab dalam Perjanjian Lama yang sangat erat hubungannya
dengan masa pembuangan di Babel: kitab Ester, Yeremia, Yehezkiel, dan
Daniel. Kitab-kitab ini menolong kita mengerti apa yang terjadi selama tahun-
tahun itu.
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,'ara tawanan Yahudi ditempatkan dalam perkampungan-perkampungan
di be bagai tempat di Kerajaan Babel. Peta pada hal 204 menunjukka 11 di mana
tempat pemukiman itu. Satu kelompok, nabi Yehezkiel termasuk kelompok ini,
meni tap di tepi sungai Kebar (Yehezkiel I: 1). Kelompok-kelon .pok lain
mem nentuk perkampungan khusus di kota-kota yang lebih besar, bahkan di
Babe sendiri. Para buangan Yahudi ini menikah, menggarap tanah, dan men-
jadi edagang dan pengusaha. Akhirnya, mereka pun memiliki rum ih sendiri
dan upanya memiliki kebebasan seperti penduduk lain di negara I lu,

8 Bacalah Yeremia 29:4-7. Perhatikan apa yang diperintahkan Allah kepada
oranv-orang buangan ini. Pada hemat saudara, mengapa Allah mer ghendaki
mere ca melakukan hal-hal itu?

ebenarnya, dari kisah Daniel dan Ester kita mengetahui bt hwa ada
bebe' apa orang Yahudi dalam pembuangan yang memperoleh keduci kan yang
sanga: berpengaruh baik dalam kerajaan Babel maupun dalam kerajat III Media-
Pers: l Sekalipun demikian, perlakuan yang begitu baik itu tid lk mem-
bahaziakan kebaovv'< 1 orang buangan itu. Mereka adalah tawanan jli sebuah
negar a asing. Ba .ereka, tanah air dan bait suci mereka dalam keadaan
rusak Mazmur b I memberikan gambaran yang mengharukan tent ing pera-
saan -nereka pada waktu itu.

9 Carilah Mazmur 137 dalam Alkitab. Pertama, bacalah dalam ha« kemu-
dian 1acalah sekali lagi dengan suara nyaring. Mazmur ini sebua hi kidung
ratapan. Orang-orang buangan itu berikrar untuk tidak melupa kar satu tem-
pat ~.mg khusus. Berilah nama tempat itu.

Pemimpin-pemimpin Selama Masa Pembuangan
Allah tidak membiarkan umat-Nya yang tercerai-berai itu tanp I firman-

Nya elama masa pembuangan mereka. Ia mengangkat pemimpin-I emimpin
yang Kuat di antara mereka. Daniel dan Yehezkiel adalah dua ora 19 di an-
taran, a. Keduanya berasal dari Yehuda dan keduanya dibawa sebaga] iawanan
ke Bd»e). Daniel dibawa dalam kelompok pertama dan Yehezkiel dal a 11 keiom-
pok ~edua.

Uanlel adalah seorang bangsawan muda yang dengan cepat disen angi oleh
Nebu "adnezar, raja Babel. Kitab yang menceritakan pengalaman Dan el sangat
kaya lengan sejarah dan nubuat. Daniel diperkenankan Tuhan untuk t ernubuat
tentang kerajaan-kerajaan dunia di masa depan dan melihat kedatanga 1 Mesias,
baik .ntuk menderita maupun pada akhirnya untuk memerintah sebagai Raja
di ati; '> segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
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10 Bacalah Daniel pasall-3, dan 9. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut dalam buku catatan saudara.
a Rencana apa yang diusulkan oleh Daniel kepada Aspenas sehingga ia dapat

setia kepada kehendak Allah mengenai makanan dan minuman?
b Bagaimana Daniel menunjukkan imannya kepada Allah ketika Nebukadnezar

menguji semua orang bijaksana mengenai mimpinya?
c Apakah akibat pengalaman Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dalam pera-

pian yang menyala-nyala?

Yehezkiel seoreang imam yang muda. Allah mengangkatnya untuk ber-
saksi kepada para tawanan bahwa masih akan datang hukuman lagi. Ketika
Yehezkiel memulai pelayanannya, Yerusalem dan bait suci belum dihancurkan
seluruhnya. Selama empat setengah tahun dia memberitakan hukuman yang
akan datang itu. Kemudian ia beristirahat selama dua tahun sampai Yerusalem
dihancurkan. Penggenapan nubuatnya menunjukkan bahwa ia seorang nabi
Allah. Kemudian, Allah memperkenankan Yehezkiel menerima penglihatan-
penglihatan yang menakjubkan tentang pemerintahan Mesias dan masa depan
yang gilang gemilang bagi semua umat Tuhan yang benar. Bacalah Yehezktel
pasaI3-5, 7, 11,33,37, dan 47 sebelum melanjutkan pelajaran. Berilah tanda
pada titik-titik setelah saudara selesai membaca: .....

11 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku catatan saudara.
a Menurut pasal 3-5, Allah menyuruh Yehezkiel memakai cara apa untuk

menyampaikan berita penghancuran Yerusalem kepada orang-orang buangan
itu?

b Menurut pasal 37, penglihatan apa yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel
untuk menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan akan membawa umat-Nya
kembali ke negerinya?

eBandingkan Yehezkiel47 dengan Wahyu 22: 1-3. Menurut saudara, apa yang
digambarkan oleh sungai yang dilihat Yehezkiel?

Yeremia terus-menerus menulis dan bernubuat selama periode ini. la
seorang yang sangat dihormati, ketika nubuat-nubuatnya benar-benar digenapi.
Karena satu dan lain hal ia diperbolehkan tinggal di Yehuda dan kemudian pergi
bersama-sama orang Israel yang melarikan diri ke Mesir. Beritanya juga berisi
dorongan dan pengharapan untuk pemulihan; seperti yang telah kita lihat, ia
bernubuat tentang kembalinya orang-orang buangan ke Yerusalem. Tinjaulah
kembali dan bacalah Yeremia pasal 29-31, 42, 50-52 sebelum melanjutkan.
Berilah tanda pada titik-titik apabila saudara selesai membaca: .....
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I ster adalah seorang lain dari masa pembuangan itu juga. Kerajaan Babel
sudah dikalahkan oleh kerajaan Persia, dan Ester hidup selarna wak t u setelah
kekalahan itu. Raja Persia adalah Ahasyweros. Ester rnenjadi perrn.usurinya
dan k.rrena ketaatanya kepada Allah serta keberaniannya, orang Yah rdi pada
zamar nya diselamatkan dari pemusnahan. Kisahnya, seperti kisah Rut menun-
jukk a \ bahwa Allah memelihara urnat-Nya.

12 Bacalah Ester pasal 1-10. Terutarna perhatikan pasal4: 12-14. Irula r bagian
Kitab ,uci yang sangat berarti. Dapatkah saudara membuat perband i igan an-
tara keadaan Ester dengan keadaan saudara sendiri? Dalarn buk lJ catatan
saudar a, tuliskan pelajaran apa yang dapat saudara tarik dari pengalamannya.

13 C -cokkan setiap pernyataan di sebelah kiri dengan nama nabi an-u orang
yang uiceritakannya di sebelah kanan.

.... a la melihat penglihatan sebuah patung yang menggam-
barkan kerajaan dunia yang akan datang

.... b fa menolong menyelarnatkan orang Yahudi agar tidak
libunuh karena rencana Haman

.••• C Ia seorang imam dan nabi yang memberitakan kejatuhan
Y' erusalem selarna empat setengah tahun

oo .. d la seorang pejabat tinggi dalarn istana raja Nebukadnezar
Ji Babilonia

.... e a mohon kepada raja Ahasyweros dari Persia untuk
nenghentikan rencana pembunuhan orang Yahudi.

.... f I a mengirim surat kepada orang buangan di Babel

Akibat akibat Pembuangan

1) Daniel
2) y ehezkiel
3) y eremia
4) Evrer

MI vkipun tahun-tahun pembuangan merupakan pengalaman yan g pahit
dan su] ar, banyak akibat yang baik telah timbul darinya. Di antara.r va ter-
dapat L na keuntungan berikut ini.

Pe' iyucian dari penyembahan berhala. Allah telah menghukum urn at- Nya
karena oenyembahan berhala dengan membiarkan mereka dibawa ter tawan.
Akan te api, selarna pembuangan itu, mereka menyadari kehadiran-Nya dalam
cara yan g baru. Dewa-dewa Asyur, Babel, dan Mesir, yang lenyap ketika hangsa-
bangsa ang menyembahnya runtuh, tetapi Allah Israel tetap berkuasa seperti
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sediakala. Umat Allah melihat nubuat-nubuat-Nya digenapi dan mengalami
berkat-Nya yang nyata dalam kehidupan mereka. Hukuman mereka sebenar-
nya menjadi kemenangan rohani; mereka tidak pernah lagi menunjukkan
kecenderungan untuk memuja berhala.

Bentuk ibadah yang baru. Karena tidak ada bait suci atau kemah suci di
negeri pembuangan mereka, orang Israel mulai mengadakan pertemuan untuk
membaca dan membicarakan Kitab Suci yang mereka miliki. Inilah asal mulanya
sinagogue, tempat pertemuan untuk beribadah. Dalam rumah ibadah, mereka
mendapat pengajaran yang menimbulkan hubungan yang lebih erat di antara
mereka. Bentuk ibadah yang baru ini telap dipelihara meskipun di kemudian
hari bait suci diperbaiki. Ibadah ini sangat menguatkan iman umat Allah.

Konsepsi yang lebih besar tentang Allah. Karena mereka telah dibuang ke
luar Palestina, orang Israel tidak lagi memandang negara dan bait suci mereka
sebagai satu-satunya tempat kediaman Allah. Konsepsi mereka mengenai Allah
diperluas. Mereka mulai menerima berita Allah mengenai seorang Mesias yang
akan datang! Pikiran bahwa Allah memerintah seluruh dunia menjadi makin
nyata bagi mereka.

Pemeliharaan yang ajaib. Secara adikodrati Allah memelihara suatu sisa
umat-Nya untuk kembali ke Yerusalem. Pemeliharaan ini adalah suatu mujizat.
Mereka tidak terasimilasi dalam (berpadu dengan) penduduk pribumi di tem-
pat pembuangan mereka, seperti yang terjadi atas bangsa-bangsa yang telah
ditaklukkan sebelumnya.

14 Bacalah II Raja-raja 19:31. Dalam nubuat ini Allah berjanji bahwa
a) akan ada orang yang bertahan hidup dari Yerusalem.
b) semua tawanan dari Yehuda akan kembali ke Sion.
c) lebih banyak orang yang akan kembali ke Yerusalem daripada yang

meninggalkannya.

Usaha untuk memelihara Kitab Suci. Suatu akibat lain yang sangat berar-
ti dari penawanan itu ialah adanya usaha untuk mengumpulkan dan memelihara
karya-karya tulisan kudus dari orang-orang yang diilhami Allah. Hal ini sung-
guh membawa banyak manfaat besar bagi kita sekarang ini!
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15 Pernyataan mana yang memberi gambaran yang paling lengkap mengenai
keun! ungan-keuntungan yang diperoleh umat AIlah dari tahun-tahun per-
budakan dan pembuangannya?
a) Setelah tahun-tahun pembuangan mereka, orang Israel tidak rner yembah

berhala lagi seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka sadar bahwa
mevkipun negaranya telah runtuh, tetapi AIlah Israel masih tetap AIlah
mel eka dan tidak terkalahkan.

b) Me-kipun mereka dibawa tertawan ke negeri asing, secara ajai b mereka
dipelihara oleh AIlah sehingga tidak kehilangan identitas mereka sebagai
bangsa yang berbeda. Inilah yang memungkinkan mereka kembali ke
Yel usalem pada suatu hari.

c) Mer eka berpaling dari penyembahan berhala dan konsepsi tentar g Allah
diperluas. Mereka mulai cara-cara ibadah yang baru dan dipelihara 01eh Allah
seh: ngga pada suatu hari mereka dapat kembali ke negerinya. Mereka mulai
mengumpulkan naskah-naskah Kitab Suci dan menjaganya agar tidak hilang.

Sementara tahun berganti tahun, umat Allah mulai menyadari ma xsud tu-
juan Allah yang besar apabila membiarkan mereka mengalami hukur ian dan
pembuangan. Mereka tidak lagi meragukan kebesaran dan keunggula J Allah.
Mereka telah mendapat pelajaran yang indah meskipun menuntut banyak
pengar banan.

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

soal-soal untuk menguji diri

1 Dari tiga negara dunia yang berkuasa besar selama tahun-tahun hukuman
AIlah .uas Israel, maka negara yang terletak di sebelah selatan dan barat
Palesuua adalah
a) Asy ir.
b) Babel.
c) Mes r.

2 Lingkarilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Samaria ditaklukkan setelah dikepung selama lima tahun oleh Ba oel,
b Yeri.salem jatuh ke tangan Asyur pada tahun 586 SM.
c Keraraan Asyur diambil alih oleh kerajaan Babel.
d Kera iaan Babel tidak sebesar kereajaan Asyur.
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3 Susunlah kejadian berikut ini dalam susunannya yang benar. Tuliskan 1 di
depan kejadian yang pertama, 2 di depan kejadian yang berikutnya. dan
seterusnya.

a Babel dikalahkan oleh bangsa Persia.

b Yerusalem jatuh ke tangan raja Nebukadnezar.

c Allah turun tangan agar Yerusalem tidak jatuh ke tangan Asyur ,

d Sargon II menaklukkan Samaria.

e Nabi Yehezkiel ditawan.

f Ester mohon kepada raja Ahasyweros untuk mengizinkan orang Yahudi
membela diri mereka.

4 Andaikata saudara sedang mengajar sekelompok orang bahwa penting bagi
kita untuk menaati kehendak Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan
pemeliharaan tubuh kita. Yang mana dari berikut ini yang akan merupakan
contoh terbaik?
a) Penglihatan Yehezkiel mengenai tulang-tulang kering
b) Keterangan Daniel mengenai mimpi raja Nebukadnezar
c) Keberhasilan Daniel dengan Aspenas
d) Pengaruh Ester terhadap raja Ahasyweros

5 Bacalah setiap pernyataan mengenai tahun-tahun penghukuman dan
penawanan di sebelah kiri. Kemudian putuskan apakah pernyataan itu
memberikan keterangan tentang alasan bagi penghukuman, sarana yang
dipergunakan Allah untuk memberikan hukuman, atau keuntungan yang
merupakan akibat penghukuman itu (sebelah kanan).

.... a Tentara Babel mengepung Yerusalem dan menghan-
curkannya.

.... b Kerajaan selatan tidak bertobat sungguh-sungguh
bahkan setelah kerajaan utara runtuh .

.... c Penyembahan berhala meluas di antara raja-raja
maupun rakyatnya .

.... d Rumah-rumah ibadah dimulai, di mana orang Yahudi
membicarakan ayat-ayat Kitab Suci .

.... e Umat Allah memperoleh pengertian baru mengenai
kuasa dan keunggulan-Nya.

1) Alasan
2) Sarana
3) Keuntungan
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

8 Ka' na Ia ingin agar mereka kuat dan sanggup kembali ke tanah arr I[ ereka
sete ah tahun-tahun pembuangan Itu berakhir (atau jawaban yang ,c -upa).

a ',ilah,
b l.enar.
C 'ilah,

9 YeT .salem.

2 Hu. uman dijatuhkan karena mereka menyembah berhala, mengikuti adat
kel: isaan orang Kanaan, dan melakukan hal-hal yang tak berkenan I epada
AJL '1 (atau jawaban yang serupa),

10 a Hahwa ia diizinkan untuk menuruti perintah Allah selama sepuit 11 hari
I ituk membuktikan kepada Aspenas bahwa perintah itu menyeh Hk-an,

b ; meminta waktu untuk mencari tahu tentang mimpi itu dan Iierdoa
k 'pada Tuhan untuk menyatakan rahasia mimpi itu kepadany.

C f.' aja memuji Allah Israel dan melarang rakyatnya mengucapkan ~enghi-
I lan terhadap Dia.

(Ja. aban saudara haruslah serupa.)

3 aj . latan kota Niniwe dan sebelah timur Sungai Tigris.

11 a I .ihan menyuruh dia memperagakan pengepungan d .n gan
II ernpergunakan berbagai benda dan gerakan,

b Id memperoleh penglihatan akan sebuah lembah penuh tulang kering
~ mg kemudian dihidupkan,

C <., ingai itu mungkin menggambarkan kehadiran Tuhan yang mc mberi
L dup dan kesembuhan.

(Iru idalah jawaban-jawaban yang kami sarankan. Jawaban saudai 1 bisa
sam I atau berbeda sedik it.)

4 a
b <

c ~
d -l
e ~

12 Jaw iban saudara sendiri. Kadang-kadang Allah membiarkan kita mem-
pur ai kedudukan yang baik atau wewenang supaya kita dapat menjal: nkan
pen, aruh khusus demi kebaikan, Hal ini memang benar dalam kel i rupan
ES!t
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3 Seorang Malaikat Tuhan membunuh tentara Asyur.

13 a 1) Daniel.
b 4) Ester.
c 2) Yehezkiel.
d 1) Daniel.
e 4) Ester.
f 3) Yeremia.

6 di daerah lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat.

14 a) akan ada orang yang tetap hidup di Yerusalem.

7 a 3
b 5
c 1
d 4
e 2

15 e) Mereka berpaling dari penyembahan berhala .... (Kedua jawaban yang
lain hanya menyebutkan satu keuntungan saja.)



Pulang Kembali
dan Pemugaran

Isait suci yang indah itu telah menjadi puing, keindahan Yerusa em telah
rnenjadi tanah yang hangus, dan umat Allah menjadi tawanan di neg eri asing.
Narni.n demikian, kisah itu tidak berakhir di situ!

-vllah menghukum apa yang hendak dipulihkan-Nya. vleskipun
pengl ukurnan orang Israel merupakan akibat dosa mereka yang tak terelak-
kan, I indakan itu hanya merupakan langkah persiapan menuju perm garan di
masa mendatang. Tujuannya ialah untuk mengajar dan memperkuat mereka.
Benar lah, mereka telah belajar dan menjadi kuat melalui pengalarn an itu.

F'enawanan yang berlangsung tujuh puluh itu telah berakhir, da ni tujuan
Allah untuk Israel terus digenapi; Ia mengembalikan umat-Nya ke t anah air
merek oi seperti yang telah dijanjikan-Nya. Perjanjian-Nya kekal. Itulah suatu
masa vang menggembirakan penuh dengan permulaan yang baru. Peng alaman-
penga I aman mereka memberi kita pelajaran-pelajaran tentang hara pan dan
dorongan dewasa ini mengenai nilai disiplin dan kemungkinan pem ilihan.

Sama seperti orang Israel, kita juga dapat diminta untuk mem perbaiki
daeral -daerah dalam kehidupan dan pelayanan kita sendiri bagi Tuhan.
Meskipun kegagalan mendatangkan pendisiplinan, pertobatan mem iercepat
proses pembaharuan. Marilah kita mempelajari kejadian-kejadian ini dengan
mengingat prinsip ini, dengan mengetahui kelemahan-kelemahan kir a tetapi
sadar nula akan kekuatan-Nya.

ikhtisar pasal

Tujuar Pemugaran
Kernaj lan Pembangunan Kembali
Berita Kepada Para Pemugar
Peringatan Terakhir bagi Umat Allah

214



tujuan pasal

Sesudah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan mengapa Allah membawa umat-Nya kembali ke negeri asalnya
pada saat yang ditentukan-Nya.

• Menuliskan kenyataan-kenyataan mengenai tiga tahap proses pembangunan
kembali.

• Menerangkan berita-berita utama kitab Hagai, Zakharia dan Maleakhi.

kegiatan belajar

1. Bacalah dari kitab Ezra, Nehemia, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi seperti
yang diminta dalam pelajaran.

2. Pelajarilah semua bagian dalam uraian pasal, lalu menjawab semua per-
tanyaannya dan kemudian mencocokkan jawaban saudara. Lalu kerjakanlah
soal-soal untuk menguji diri dan cocokkan jawabannya juga.
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uraian pasal

TUJUAN PEMUGARAN

Tujuan I. Menerangkan mengapa perlu bagi orang Yahudi untuk kerr bali ke
Yerusalem.

Allah telah membuat perjanjian kekal dengan Abraham tentang k-luarga
dan ket urunannya. Ia telah mengulang perjanjian itu dengan Daud, bahkan
telah menguatkannya. Allah tidak hendak membiarkan umat, yang denzannya
Ia telah membuat perjanjian ini, hilang dalam keruntuhan dan kek alahan
kerajaan-kerajaan di dunia.

Set enarnya, masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Timur di atas dunia telah
berakhr . Persia adalah kerajaan timur besar yang paling akhir. Kekuasaan-
nya jaw '1 ke tangan kerajaan Makedonia, kerajaan besar yang pertama j dunia
barat. Seandainya bangsa Yahudi tetap tertawan di benua Timur, mak, ia tak
akan be-tahan setelah kemunduran kerajaan-kerajaan timur itu. Ia tida« akan
mempengaruhi dunia. Allah telah membawa umat-Nya ke negerinya pada saat
yang tel at.

Allah menempatkan mereka di pusat kejadian-kejadian dunia - tepat di
antara yang baru dan yang lama. Asyur, Babel, dan Persia, semua kekuasaan
lama yang besar, tak ada lagi. Kerajaan-kerajaan baru dunia Barat multi tim-
bul. Pemeliharaan umat Allah di tengah-tengah kecamuk nya peperanga'i yang
memusnahkan kerajaan-kerajaan timur yang besar merupakan salah satu
mujizat- \Iya yang terbesar. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa b mgsa-
bangsa) ang paling berkuasa pun dapat runtuh. Tetapi Allah dan maks li I-Nya
serta or" ng-orang yang diselamatkan-Nya takkan pernah mati. Sepert yang
dinubuai kan para nabi, pengetahuan kerajaan Allah yang rohani telah diten-
tukan un' uk meliputi dunia. Sekarang ini kita termasuk penggenapan yang hidup
'dari nul' rat tersebut.

1 Bacalah Yeremia 25:11,12; 29:10 dan Daniel 9:1-19. Kemudian jawablah
pertanya an-pertanyaan berikut dalam buku catatan saudara.
a Apa \ mg dibaca Daniel?
bApa) ang diakui Daniel?
cApa) ang diminta Daniel?

2 Dalan buku catatan saudara tuliskan dua atau tiga kalimat yang
menerangkan mengapa orang Yahudi harus kembali ke Yerusalem.
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KEMAJUAN PEMBANGUNAN KEMBALI

Pada tahun 538 SM Babel, kerajaan yang berkuasa dan kota yang kuat,
jatuh ke tangan Koresy dari Persia. Koresy telah menundukkan beberapa kera-
jaan timur dan sekarang ia menaklukkan Babel. Menurut catatan-catatan pur-
ba ia membatalkan politik Asyur dan Babel pada umumnya, dan membebaskan
semua bangsa yang tertawan untuk kembali ke tanah air mereka.

Koresylah yang dipakai Allah untuk memulai proses pemulangan dan
pemugaran. Ia mengeluarkan suatu dekrit penting mengenai pembangunan kem-
bali bait suci. Pastilah, orang-orang Yahudi heran sekali ketika mendengar
seorang bukan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan telah menjadikannya
penguasa atas seluruh bumi!

3 Bacalah dekrit Koresy dalam Ezra I: 1-4 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut dalam buku catatan saudara.
a Koresy mengatakan bahwa Allah telah memberi suatu tanggung Jawab

kepadanya. Apakah tanggung jawab itu?
b Dengan cara bagaimana ia menyuruh rakyat Persia menolong orang Yahudi?

Dekrit inilah yang menandai permulaan masa pemugaran dan pem-
bangunan kembali.

Tiga Ekspedisi

Tujuan 2. Mengenali uraian tentang ketiga ekspedisi yang dilakukan oleh orang
Yahudi ke Yerusalem untuk membangun kembali bait SUCI dan kota
itu.

Proses pemulangan serta pembangunan kembali itu meliputi jangka waktu
100 tahun. Dimulai dengan Koresy, raja-raja Persia lainnya juga ikut terlibat.
Selama tahun-tahun itu ada tiga ekspedisi besar dari orang Yahudi yang pergi
dari Persia ke Israel. Kitab Ezra dan Nehemia menceritakan kejadian-kejadian
yang terjadi.

Perhatikanlah fakta-fakta pokok yang berkaitan dengan setiap ekspedisi
yang diringkaskan dalam tabel berikut ini. Setelah tabel itu diberikan gambaran
umum tentang tiap-tiap ekspedisi.
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Tabel 'laI. 218

Masa

Ekspedisi Ekspedisi Eksped'
pertama kedua ketig

(538-536 SMl (458-457 SM) (445-444
-
di Ezra 1-6 Ezra 7-1 o Nehemia 1-
b E

CIl
- ~

Koresy C Artahsasta Artahsasta

~....
n- Zerubabel ..>£ Ezra NehemiaCIl

dan Yosua i:
ji CIl

E
49.697

CIl
1.758 Suatu pasuh ai

yang kembali vl yang kembali pengawalCIl- iii
Bait suci dirnu- Qi Pembaharuan Tembok di
lai; persembah- a.. hukum dan Iba- kembali dan

CIl
an korban dan roCll dah biskan; kit
hari raya dimulai.

~ ....
kum dibaca.~ rJ

Bait suci selesai CIl vl

pada tahun 516
a::.c
.~

SM c ~
.E~

ah Perlawanan
CIl c

Kawin campuran Perlawanan0- .... CIl

rang-orang Sa-
0)"0

dengan orang lat. Tobia, CILn --
maria ~ vl bukan Yahudi syem

-- .... ~
..>£ .-

Hagai dan za- CIl ~
i: CIl

kharia 0
el

- C ui
Tahap I CIl ~ Tahap 2 dan 3- vlCI> _
20 tahun CI'J.Q 25 tahun
536-516 SM 457-432 SM

-

fli

a
SM)

13

~,anba-
Iin Ge-

Kisal
Alkit;

Raja
Persr .

Perm
pin
Yahu

Juml;
oraru,

Perls
tiwa
perls
tiwa

'on

tangun
ditah-

ao hu-
km

Nabi

Kurur
wakt:

4 Lin ..karilah huruf di depan setiap pernyataan yang BENAR.
a Ten bok dibangun kembali selama ekspedisi yang ketiga.
b Ar: shsasta adalah raja Persia pada waktu ekspedisi pertama.
c Lebih banyak orang yang kembali pada ekspedisi kedua daripa ia yang

perama.
d Tob.a menentang pembangunan tembok kota.
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Ekspedisi Pertama; Bacalah Ezra 1-6

Jumlah orang yang dihitung yang kembali pulang bersama Zerubabel
mungkin hanya kepala-kepala keluarga saja. Sebenarnya jumlah orangnya
mungkin lebih banyak. Namun demikian, jumlah itu merupakan persentasi yang
kecil saja dari orang Yahudi yang tetap tinggal dalam pembuangan. Banyak
di antara mereka yang tinggal itu sudah makmur dan tentram hidupnya. Mereka
tidak bergairah untuk kembali ke Palestina untuk membentuk sebuah bangsa
kecil yang harus berjuang keras.
5 Bacalah Ezra I :5. Semua orang yang. kembali ke Yerusalem itu mempunyai
persamaan apa?

Perjalanannya sukar dan memakan waktu sekurang-kurangnya empat
bulan. (Kemudian ketika Ezra kembali perjalanannya memakan waktu empat
bulan menurut Ezra 7:9). Mereka tiba dan mulai membangun kembali bait suci.
Mezbah didirikan dan dasar bait suci diletakkan (Ezra 3). Batu sudah ada, tetapi
bahan kayu harus didatangkan dari Libanon.

Ada banyak perlawanan dari musuh-musuh, dan 16 tahun lamanya pem-
bangunan bait suci terhenti (Ezra 4). Selama waktu itu Allah memakai nabi
Hagai dan Zakharia untuk mendorong orang banyak itu supaya bekerja kem-
bali. Mereka menanggapi dan bait suci diselesaikan dan ditahbiskan pada kira-
kira tahun 516 SM (Ezra 5-6).

Ekspedisi Kedua; Bacalah Ezra 7-10

Ezra, seorang ahli hukum dan imam, memimpin ekspedisi kedua dari Babel
menuju Yerusalem kira-kira enam puluh tahun setelah bait suci diselesaikan
(Ezra 7). Ia datang dengan membawa surat-surat raja Artahsasta yang memerin-
tahkan pejabat-pejabat di daerah itu memberikan perlindungan dan bantuan
materi kepada umat Allah.

Ezra, seorang keturunan keluarga Harun, mempunyai misi yang terutama
bersifat rohaniah. Ia membawa serta sejumlah imam. Ketika ia tiba, ia
menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sangat menyedihkan dalam
ibadah dan perbuatan orang-orang yang telah menetap di Yerusalem. Ia
menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini dan mengadakan banyak pem-
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bahar uan. Ikhtisar mengenai kejadian-kejadian ekspedisi ini adala i sebagai
berikut:

E aa Diberikan Izin
Kedatangan dan Persembahan Korban
Pembaharuan, Pertobatan, dan Kebangunan Rohani

Ezra 7 -- 8:31
Ezra 8: 32·36
Ezra 9-10

6 Bal, alah Ezra 9-1e dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut da am buku
catatan saudara.
• Per buatan apakah merupakan ketidaktaatan utama umat itu kepar la Allah?
b Me ngapa ketidaktaatan itu begitu serius?

Ekspedisi Ketiga,' Baca/ah Nehemia 1-13

Nehemia adalah salah seorang tokoh besar dalam Alkitab. Sebagai seorang
juru minuman pada raja Artahsasta, ia mempunyai kedudukan yaru, penting
di istana Persia. Karena kedudukannya itu ia mempunyai pengaruh po itik yang
besar. Kepadanya diberitahukan bahwa keadaan di Yerusalem tidak besutu baik,
dan ia minta izin untuk pergi dan membangun kembali kota itu. A 'I[ahsasta
meluluskan permintaannya dan Nehemia mengadakan perjalanan ke Yerusalem
disertai sepasukan prajurit yang diutus oleh raja. Kedudukannya, bersama-sama
dengan wataknya yang saleh, memungkinkan dia untuk sangat menguatkan
orang Yahudi.

Hanya dalam waktu 52 hari saja tembok-tembok kota Yerusalem drbangun
kembali sekalipun ada perlawanan dari musuh-musuh orang Yahudi Setelah
tembok-tembok itu selesai dibangun, Nehemia bertindak untuk mer egakkan
kestabilan dalam kota dan menambah jumlah penduduk kota Y .rusalern
(Nehernia 7:4,5; 11:1,2). Karena tindakannya maka orang Yahudi yt.ng kaya
berhenti menindas orang yang miskin (Nehemia 5: 10). Ia juga nemulai
pembaharuan-pembaharuan lainnya. Tetapi pekerjaannya yang terbe sar ialah
membangun kembali kehidupan kebangsaan orang Yahudi atas dasa' hukum
yang tertulis (Nehemia 10:28-39). Berikut ini adalah ikhtisar kitab IIlehemia:

Kr datangan Nehemia dan Pembaharuan
Pembaharuan Ibadah dan Taurat Di

Bawah Pimpinan Ezra
Daftar Berbagai Keluarga
Pentahbisan Tembok Yerusalem

Nehemia 1-7
Nehemia 8-10

Nehemia 11:1 - 12:2f'
Nehemia 12:27 - 13:31
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7 Bacalah Nehemia 4 dan 6. Dalam buku catatan saudara, tuliskan bagaimana
Nehemia menghadapi setiap cara musuh untuk menghentikannya.
a Cemoohan (4: 1-6)
b Rencana untuk menyerangnya (4:7-23)
c Empat pesan yang pertama dari San baiat dan Gesyem (6: 1-4)
d Pesan kelima dari Sanbaiat (6:5-9)
e Nasihat Semaya (6:10-14)

8 Menurut Nehemia 6:15 - 7:1 apakah hasil terakhir usaha Nehemia?

9 Cocok kan setiap kalimat di sebelah kiri dengan ekspedisi di sebelah kanan
yang paling sesuai dengan keterangan yang diberikannya.

a Orang Yahudi menyelesaikan bait suci. I) Ekspedisi pertama
2) Ekspedisi kedua
3) Ekspedisi ketigab Nehemia menerima surat-surat ancaman dari

orang-orang yang menentang usaha pem-
bangunan kembali ini.

c Tembok itu diselesaikan dan ditahbiskan.

d Ezra menyuruh orang banyak itu menceraikan
isteri asingnya .

• oo. e Koresy memerintahkan umat Allah untuk
membangun kembali bait suci.

BERITA KEPADA PARA PEMUGAR

Tujuan 3. Memperbedakan antara berita Hagai dan berita Zakharia.

Seperti yang telah kita lihat, tugas pembangunan kembali dan kelahiran
kembali yang rohani mendapat banyak perlawanan. Ada orang luar yang tidak
mau melihat pekerjaan Tuhan dipulihkan. Ada orang-orang di pihak Yahudi
yang mudah putus asa. Tetapi selama waktu pembangunan kembali ini Allah
mempunyai pesan bagi umat-Nya. Baik Hagai maupun Zakharia bernubuat
selama tahun-tahun pembangunan kembali bait suci. Berita-berita mereka sangat
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berarti bagi umat itu pada waktu disampaikan dan juga memberi peng etahuan
yang I i dah tentang masa depan.

Hagal

Pt kerjaan pembangunan kembali bait suci terhenti selama hampir sepuluh
tahun I'etika Hagai -menyampaikan beritanya yang pertama. Ia meneg H umat
itu kar -na kurang memperhatikan rumah Allah. Bacalah Hagai 1-2 . ebetum
melaniutkan. Berilah tanda pada titik-titik ini setelah saudara seles 1 mem-
bacans I : .....

10 Ba. alah kembali Hagai I :2-11 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a Apa yang sedang dilakukan umat itu daripada menyelesaikan bai suci?

b Apakah akibat perbuatan mereka?

Ja.iji-janji menakjubkan yang diberi oleh Allah melalui nabi Haga i meng-
gerak k tn umat itu untuk mulai membangun kembali. Tetapi segera mereka
berkec i hati lagi dan Allah memberikan pesan lain kepada mereka

11 Ba, alah Hagai 2: 1-9. Menurut nubuat ini, Allah mengatakan bah wa bait
suci ya -ig baru itu akan
a) sein iah bait suci yang lama.
b) Iebil megah daripada yang lama.
c) dipeiuhi dengan harta kekayaan dari bangsa-bangsa lain.

Zakharla

Ku ab Zakharia, meskipun hanya empat belas pasal, berisi beberapa nubuat
yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Pembangunan kembali ya tg telah
dimula setelah umat itu menanggapi berita Hagai telah berhenti. Selam i waktu
inilah i akharia menerima delapan penglihatan tentang alasan-alasan IT engapa
pembangunan itu terhenti (Zakharia 1-8). Kepadanya diberi juga bebera oa janji
yang luar biasa untuk masa mendatang (Zakharia 9-14). Bacalah Zakharia 1-14
sebelun. melanjutkan. Berilah tanda pada titik-titik apabila saudara telah selesai
membacanya: .....
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Berita yang terkandung dalam kedelapan penglihatan itu diterima Zakharia
dua bulan setelah batu penjuru bait suci diletakkan. Di antara alasan-alasan
yang menyebabkan pembangunan kembali itu terhenti terdapat yang berikut:

1. Perasaan keputusasaan dan kegagalan. Orang Yahudi menganggap
dirinya tidak penting. Mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang kurang
berarti. Akan tetapi, Allah berfirman bahwa la sendiri akan datang ke
Yerusalem dan menyatakan hak-Nya at lis kota itu sebagai kota-Nya (1:17).

2. Akibat dosa dan ketidaktaatan. Allah menunjukkan kepada Zakharia
bahwa Dia akan menggulingkan bangsa-bangsa yang telah diizinkan-Nya men-
datangkan penghukuman atas umat-Nya (1:20,21).

3. Kesadaran akan penghukuman dan kesalahan. Allah menunjukkan
kepada Zakharia imam besar Yosua yang berpakaian kotor sedang dituduh oleh
Iblis. Tetapi pakaian Yosua diganti dengan yang baru dan Allah berjanji un-
tuk menghapuskan kesalahan negeri itu (3:5,9).

4. Perasaan ketidakberdayaan. Zakharia diberi suatu berita untuk men-
dorong Zerubabel dan semua orang lain, bunyinya, "Bukan dengan keperka-
saan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh-Ku" (Zakharia 4:6).

Di samping penglihatan-penglihatan ini masih ada yang lain, seperti
penglihatan tentang orang dengan tali ukuran (2: 1-5). Dalam penglihatan ini
dinubuatkan tentang masa ketika Yerusalem akan dipenuhi penduduk. Suatu
hal lain yang penting juga dalam bagian pertama kitab Zakharia ini adalah
nubuat tentang "Tunas" itu yang dilambangkan oleh Yosua (6:12-13).

Dalam bagian kedua kitab ini (pasal 9-14) terdapat berita-berita lain ten-
tang Mesias dan masa depan umat Allah. Israel akan disucikan (13: I), dan pada
suatu hari semua bangsa akan beribadah kepada Tuhan (14:9).

12 Bacalah kembali Zakharia 6:9-13. Apakah pekerjaan orang yang disebut
"Tunas" itu?
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13 Bai.alah kembali ringkasan-ringkasan sebelumnya tentang kitab Hazai dan
Zakhar a. Cocok kan setiap kalimat atau ayat di sebelah kiri dengan kitab yang
berhubungan di sebelah kanan.

.... a 'Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk
ruendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan
baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan?"

oo oo b . Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahan-
ri lU daripadamul Aku akan mengenakan kepadamu
pakaian pesta."

c )0, eturunan Daud akan disucikan oleh Tuhan.
d ., Aku telah memukul kamu dengan hama dan

penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu
dengan hujan batu."

oo oo e Melalui delapan penglihatan disampaikan berita yang
n-ernberi dorongan.

1) Hag,lI
2) Zaktulria

Sering kali kita terpanggil untuk memulihkan dalam kehidupan ki el hal-
hal yang telah hilang. Kadang-kadang kita peflu memulai kembali saut-saat
ibadah bersama sebagai keluarga. Pada kesempatan lain mungkin kita terpanggil
untuk membantu memulihkan pelayanan seorang saudara seiman dalam 1uhan.
Pelajaran-pelajaran dalam bagian Alkitab ini sangat menolong pada saat-saat
seperti iIJ.

14 Apakah Tuhan telah berbicara kepada saudara mengenai suatu pekerjaan
pemulihan atau pembangunan kembali yang perlu saudara kerjakan' Jika
demikiar., tuliskan dalam buku catatan saudara apa yang harus dilaki kan.

PERIN(, ATAN TERAKHIR BAGI UMAT ALLAH

Tujuan » Mengenali pernyataan-pernyataan yang memberikan berita yo g ter-
dapat dalam kitab Maleakhi.

Kad.rng-kadang kitab Maleakhi disebut "Perjanjian Lama kecil" k irena
di dalam Iya terdapat beberapa tema pokok Perjanjian Lama dalam b .nruk
singkat: I'ilihan Allah akan Israel, dosa-dosa dan ketidaktaatan Israel, pen-
tingnya n enaati hukum Taurat, dan kedatangan hari Tuhan. Ada kemungxinan
Maleakhi menuliskan kitab ini bertahun-tahun setelah orang Yahudi kembali
ke Yerus.ilem. Kegairahan mereka yang mula-mula sudah luntur. Sekali lagi
mereka ci-roboh dalam hal beribadah dan akhlaknya mulai merosot. Bacalah
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Maleakht 1:4 sebelum melanjutkan. Berilah tanda pada uuk-uuk apabila -audara
selesai membacanya: .....

15 Bacalah Maleakhi 3:6-12. Alasan bagi laknat yang menimpa bangsa Itu Ialah
karena mereka
a) tidak memberikan persepuluhan dan persembahan mereka kepada Tuhan.
b) lalai datang beribadah ke bait SUCI.

c) tidak membawa segenap persepuluhan dan persembahan.

Maleakhi berbicara sebagai seorang pembaharu, tetapi la Juga
membesarkan semangat bangsa itu dengan suatu penglihatan tentang masa
depan. Ia bernubuat bahwa "nabi Elia" akan muncul sebelum datangnya hari
Tuhan (Maleakhi 3: I, 4: 5). Empat abad berlalu tanpa berita dari Tuhan. A kan
tetapi, ketika waktu Allah tiba "nabi Elia" muncul untuk memperkenalkan
Mesias, Yesus (Matius 11:10,14).

16 Menurut Maleakhi 4: 1-3, "hari Tuhan" menunjuk kepada waktu ketika
Allah
a) membinasakan orang fasik dan menyembuhkan orang benar.
b) mengutus nabi Elia sekali lagr.
c) memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
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17 \ ang mana dari kalimat-kalimat berikut ini merupakan pernyataan yang
BE'" \R tentang berita kitab Maleakhi?
a Menurut berita MaJeakhi, Allah tidak menjawab doa umat itu karer a mereka

tidak membawa persembahan kepada-Nya.
b Be-ita MaJeakhi berisi teguran akan dosa para imam dan nubuat tentang pem-

bil asaan orang fasik.
c Da lam kitabnya Maleakhi mengatakan bahwa Allah tidak senan ~ karena

un at itu tidak menghormati mezbah-Nya.
d Maleakhi memberitakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan kan na dosa-
dosa Imat itu.

f erjanjian Lama sangat berarti bagi kita masa ini. Harapan kl- mi ialah
bahwa kursus ini telah menolong saudara untuk mengerti pesannya uituk per-
caya «epada Allah yang hidup. Ia tetap sama sekarang ini seperti «etika Ia
berjalan-jalan di Taman Eden bersama Adam dan Hawa, memanggil Abraham
untuk melayani-Nya, mengeluarkan umat-Nya dari Mesir dengan tan Ia-tanda
ajaib I ang hebat, berbicara berhadapan muka dengan Musa, mengilr ami raja
Daud untuk menggubah mazmur-mazmur, dan berfirman melalui kl hidupan
dan p-rkataan hamba-ham ba-Nya, yaitu para nabi. Pada waktu saud ira terus
membaca dan mempelajari Perjanjian Lama dan catatannya r iengenai
penga.aman umat Allah, ingatlah akan hal ini;

<emuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituli .kan
I mtuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di n rana
"aman akhir telah tiba (l Korintus 10: 11).
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catatan saudara



228 KEMAH, BAIT SUCI, DAN ISTANA

soal-soal untuk menguji diri

I A lah memelihara umat-Nya dan membawa mereka kembali ke tanah air
men ka karena
a) A yur tidak lagi menguasai dunia.
b) K iresy memberi perintah kepada mereka untuk membangun b it Allah.
e) n: 'reka mempunyai berita untuk disampaikan kepada seluruh cunia.
d) di rua diperintah oleh kerajaan-kerajaan Timur.

2 )' Ing mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini merupa kari ringkasan
yan JI paling baik tentang ketiga tahap dalam proses pembangunan kembali?
a) SI xalipun ada banyak perlawanan dari luar dan keputusasaan ci: ,ri dalam,

h, I Allah dan tembok Yerusalem dibangun kembali. Ini terjadi se ama kira-
kl a 100 tahun di bawah pimpinan Zerubabel, Yosua, Ezra, dan Nehemia.
K, taatan kepada hukum dan ibadah dalam bait suci dihidupkan kembali.

b) DI ngan pengawalan sepasukan tentara Nehemia kembali ke "erusalem
deigan membawa surat-surat raja Artahsasta. Ia mengatur um: 1'[ ItU dan
nu-reka dapat membangun kembali tembok kota sekalipun mus ih-rnusuh
rn.-ncemoohkan mereka dan bersekongkol untuk menghentikan oekerjaan
mi reka. Kemudian tembok itu ditahbiskan dan hukum Taurat d bacakan.

c) St ama pemerintahan Artahsasta, Ezra kembali dengan 1758 urang ke
Yt rusalern. Ia menemukan bahwa orang Yahudi mengawini i.reri-isteri
av, ng. Ia menyuruh mereka menceraikan isteri-isteri itu dan ia mer ibetulkan
ke 'Ijasan-kebiasaan salah yang diikuti umat itu. Di bawah pirr pinannya
ib, dah dihidupkan kembali

3 Pe nyataan mana dalam pertanyaan 2 di atas yang menguraikan hejadian-
kejac an pada ekspedtsi kedua?
a) Pe' nyataan a
b) Pe nyataan b
c) Pe nyataan c

4 M .alkan saudara ingin mendorong sekelompok orang untuk teta) bekerja
bag: I lihan meskipun mereka mengalami perlawanan. yang mana dari oeristiwa-
pem, wa yang benkut nu merupakan suatu contoh yang baik untuk dipakai?
a) Rc .cana Ezra untuk menghentikan perkawinan dengan wanita-wanita bangsa

as: rg.
b) Pe glihatan Zakharia mengenai orang dengan tali pengukur.
e) Pe rstiwa Ezra membaharui hukum Taurat dan ibadah selama ekspedisi

ke.i lia.
d) Pe galarnan Neherrua selama pembangunan kembali tembok Ye rsalern.
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5 Cocok kan nama orang di sebelah kanan dengan setiap kalimat di sebelah
kiri yang menggambarkannya.

a Menulis tentang ekspedisi pertama dan kedua

b Memberikan dekrit pertama kepada orang Yahudi
untuk membangun kembali bait suci

.... c Muncul dalam salah satu penglihatan Zakharia dan
sedang menerima pakaian baru

d Ialah raja Persia selama ekspedisi ketiga

e Mengatakan kepada orang banyak bahwa mereka
telah menipu Tuhan dengan persepuluhan dan
persembahan mereka

f Mengawasi pembangunan tembok

f Menegur orang banyak karena melalaikan pem-
bangunan bait suci

.... g Menegur orang banyak karena melalaikan pem-
bangunan bait suci

.... h Diberikan delapan penglihatan mengenai usaha pem-
bangunan kemali itu

....i Bernubuat tentang kedatangan "nabi Elia"

.... j Memimpin ekspedisi pertama ke Yerusalem

.... k Ialah raja Persia yang memerintah antara Koresy dan
Artahsasta

1) Artahsasta
2) Koresy
3) Darius
4) Ezra
5) Hagai
6) Yosua
7) Maleakhi
8) Nehemia
9) Zakharia

10) Zerubabel

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai pengikut kursus surat-
menyurat dengan Lembaga Kursus Tertulis Internasional, jangan
lupa mengerjakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan
Catatan .Siswa itu kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat
kantornya terdapat pada halaman terakhir Catatan Siswa.
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jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 a ) Ekspedisi pertama
b \) Ekspedisi ketiga
c \) Ekspedisi ketiga
d .) Ekspedisi kedua
e ) Ekspedisi pertama

1 a I ria membaca nubuat Allah kepada Yeremia mengenai masa
pembangunan.

b Ilia mengakui dosa bangsanya.
c I lia mohon agar Tuhan memugar bait suci dan mengampuni dosa bangsa

I' u karena kasih karunia-Nya.
(J a .vaban saudara harus serupa.)

10 a ~'.fereka membangun rumah mereka sendiri ..
b J "Ilah menyebabkan panen mereka menjadi sedikit dan keki 'ringan

melanda negeri itu.

2 All.sh ingin agar berita mengenai Kerajaan-Nya mencapai seluruh dunia.
Del gan kembali ke Yerusalem, orang-orang yang mempunyai berita-Nya
itu Jiselamatkan dari kehancuran yang menimpa bangsa-bangs I yang
mel .awan mereka. Dengan demikian Allah menepati perjanjian-Nya Jengan
umat-Nya serta memelihara berita-Nya bagi dunia.
(Jawaban saudara harus serupa.)

11 b) u-bih megah daripada yang lama.
c) dipenuhi dengan harta kekayaan dari bangsa-bangsa lain.

3 a Membangun sebuah rumah bagi Tuhan di Yerusalem.
b Memberi mereka perbekalan bagi perjalanan dan persembaha n bagi

'l uhan,

12 Ia axan membangun bait Tuhan.

4 a Benar.
b Salah,
c Salah,
d Benar.



PULANG KEMBALI DAN PEMUGARAN 231

13 a 1) Hagai I:4.
b 2) Zakharia 3:4.
c 2) Zakharia 13:1.
d 1) Hagai 2:18.
e 2) Zakharia 1:7 - 6:8.

5 Allah menggerakkan hati mereka untuk kembali.

14 Jawaban saudara sendiri. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan kepada
Zerubabel. Saudara pun dapat berhasil dalam usaha pembangunan kem-
bali ini!

6 a Mereka mengawini isteri bangsa asing.
b Karena hal itu dilarang Tuhan dan akan menuntun bangsa itu kembali

kepada penyembahan berhala dan perbuatan berdosa.
(Jawaban saudara haruslah serupa.)

15 c) tidak membawa perpuluhan dan persembahan dalam jumlah yang
seharusnya.

7 a Ia berdoa dan tetap bekerja.
b Ia mendorong bangsa itu untuk percaya kepada Allah dan ia memberi

senjata kepada mereka.
c Ia menolak untuk menemui mereka.
d Ia mengatakan bahwa mereka berdusta dan berdoa kepada Tuhan.
e Ia menyadari bahwa nasihat Semaya itu salah dan ia menunjukkan per-

cayanya kepada Tuhan.
(Jawaban saudara seharusnya serupa.)

16 a) membinasakan orang fasik dan menyembuhkan orang benar.

8 Tembok itu selesai seluruhnya dan orang-orang Lewi ditetapkan dalam
pekerjaan mereka (atau jawaban yang serupa).

17 a Salah.
b Benar.
c Benar.
d Salah.



Jawaban Soal-soal
untuk Menguji Diri

UJIAN I

Kitab Mazmur dalam Alkitab.

2 d) dinapaskan oleh Allah.

3 dapat dipercaya dan seluruhnya be-
nar.

4 II Salah.
I! Salah.

Benar.
(I Benar.

5 (I kisah emosi dan perasaan umat Al-
lah.

6 t, Buku B, yang menceritakan keja-
dian-kejadian yang terjadi sebelum
kejadian-kejadian dalam buku A
dan buku C.

7 "I Golongan Masoretes adalah sarjana-
sarjana yang teliti yang membuat
salinan Kitab Suci dengan cermat.

l' Kitab-kitab gulungan Laut Mati dari
tahun 70 TM sesuai dengan naskah-
naskah Perjanjian Lama dari tahun
900 TM.

8 b I Roma 4: 11,16 dan 24 mengatakan
bahwa kita adalah keturunan Abra-
ham secara rohaniah.

d Seluruh Alkitab, termasuk Perjan-
jian Lama, adalah Firman Allah.

UJIA"I2

I al bahwa Allah menciptakan dunia dari
yang tiada.

2 b) berkuasa atas ciptaa i.

3 a Salah.
b Salah.
eSaiah.
d Benar.

4 c) manusia dengan usalu.nya sendiri
tidak dapat menutup I dosa.

S b) Adam dan Hawa mendengarkan
saran Iblis ...

6 a) percaya akan firman Tuhan.

7 c) sebelah utara Teluk Persia.

8

9

a 6 I 7
b 3 g 2
e 5 h 8
d 1 I 4
e 9

a Benar.
b Salah.
c Benar.

UJIAN 3

a) Mereka telah rnenolal kebenar-
an Allah dan mernber oruak.

2 c) meninggalkan negeri: <alnya.

3 c) Ur, Haran, Sikhem.

4 b) ketaatan.

5 b) Yakub.

6 a Benar.
b Benar.
eSaIah.
d Benar.
eSalah.
I Salah.

232
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II 2) Hukum Sipil.
b I) Hukum Moral.
e 3) Hukum Upacara.
d I) Hukum Moral.
e 2) Hukum Sipil.

9 II 5
b 7
e I
d 8
e 6
f 2
lC 3
h 4

UJIAN 4

2 II Salah.
b Benar.
eSaiah.

UJIAN 5

3 II 2) Korban wajib.
b 2) Korban wajib.
e 2) Korban wajib.
dI) Korban sukarela.
el) Korban sukarela.
f I) Korban sukarela.
lC I) Korban sukarela.
h 2) Korban wajib.

II Salah.
b Benar.
e Benar.

d Salah.
eSaIah.

2 b) Allah memberikan kesempatan
kepada bangsa-bangsa di Kanaan
untuk bertobat, tetapi mereka
meneruskan kehidupannya yang
jahat.

3 II 6

4 a) percaya firman-Nya. b I
e 5
d 2

5 c) mereka tidak percaya kepada Tuhan. e 4
f 3

6 b) Keimaman.
4 c) melupakan Tuhan dan menyem-d) Kemah Suci.

e) Persembahan dan korban. bah berhala.

h) Penempatan suku-suku Israel. 5 II Allah sangat sabar dengan bang-
j) Han raya dan masa raya. sa Israel ....

d Para hakim memerlukan perto-
7 II Salah. longan dan pimpinan Tuhan ....

b Benar.
e Benar. 6 a) adalah kerabatnya yang terdekat.
d Salah.
e Salah. 7 b) kerabat terdekat yang memulih-

kan.

8 II 3) Perkemahan Israel. 8 c) buyut Daud.
b I) Keimaman.
e 2) Kemah SUCI. 9 d Allah mengharapkan para orang
d 4) Persembahan dan korban. tua menegur dan mendisiplin
e 5) Hari raya dan masa raya. anak-anaknya.
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10 a :) Samuel.
b :) Samuel.
c ) Yosua.
d ,) Keduanya.
e ') Samuel.
r ) Yosua.
K ,) Keduanya.

UJIAN l)

b) lerintah-Nya ialah bahwa raja harus
uenaati segenap hukum-Nya ....

2 a .cI Daud.
b I , Saul.
c I) Salomo.
d ~) Daud.
e .i) Salomo.
r ,) Salomo.

K :) Daud.
h I Saul.

3 b) l iaud.

4 a
b ~
c
d
e
r •
K ~
h I I
i ~
j f

5 a .; Salomo.
b :' Saul.
c I' Samuel.
d -li Salomo.
e 1 Daud.

UJIAN 7

1 a) pikiran orang fasik sed i .rt nilai-
nya.

2 a Benar.
b Benar.
c Salah.
d Salah.
e Salah.

3 e) Kidung Agung.

4 b) mengajarkan kepadanya hal-hal
baru tentang dirinya dan Tuhan.

5 b) Mazmur.

6 c) menerapkan kebijaksana an pada
hubungan manusia deng ln sesa-
manya.

7 a 4) Mazmur 66: 1,2.
b I) Ayub 34:32.
c 3) Pengkhotbah I: 14.
d 5) Kidung Agung 8:13.
e I) Ayub 42:5.
f 2) Amsal 23:9.

UJIAN 8

1 c) Salomo berpaling dari A I ab dan
menyembah berhala.

2 a Benar.
b Salah.
c Salah.
d Benar.
e Salah.

3 a) menguraikan tentang p ernerin-
tahan Salomo.

d) menceritakan pelayanan I~lia dan
Elisa.
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4 a 2) Selatan.
b 1) Utara.
e 1) Utara

5 c) Umat itu serta kebanyakan raja-
rajanya tidak setia mengikuti Allah.

6 • Salah.
b Benar.
e Salah.
d Salah.
e Benar.

UJIAN 9

1 c) Mesir.

2 • Salah.
b Salah.
e Benar.
d Benar.

3 • 5
b 4
e 2
d 1
e 3
f 6

4 e) keberhasilan Daniel dengan Aspenas.

5 • 2) Sarana.
b 1) Alasan.
e 1) Alasan.
d 3) Keuntungan.
e 3) Keuntungan.

UJIAN 10

2 a) Sekalipun ada banyak
perlawanan . . . .

3 e) Pernyataan c.

4 d) pengalaman Nehemia selama
pembangunan kembali tembok
Yerusalem.

5 • 4) Ezra .
b 2) Koresy.
c 6) Yosua.
d 1) Artahsasta.
e 7) Maleakhi.
f 8) Nehemia.
g 5) Hagai,
h 9) Zakharia.
I 7) Maleakhi.
J 10) Zerubabel.
k 3) Darius I.

1 e) mereka mempunyai berita untuk disampaikan kepada seluruh dunia.
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