
ALKITAB
Bina Penatua, Pengurus, 
Aktivis Badan Pelayanan

Sabtu, 18 Februari 2017



Apa itu Alkitab?



MANA YANG BENAR?

Alkitab adalah Firman Allah

Firman Allah adalah Alkitab



TATA DASAR GKI PASAL 3

“GKI mengaku imannya bahwa 

Alkitab Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru adalah Firman 

Allah, yang menjadi dasar dan 

norma satu-satunya bagi 

kehidupan gereja”. 



DALAM PENGAKUAN IMAN GKI

•a. Alkitab adalah firman Allah

•b. Alkitab adalah dasar dan 

norma satu-satunya bagi 

kehidupan gereja

•c. Alkitab mempunyai 

kewibawaan tertinggi



Tuhan

memakai manusia dengan segala 

Keberadaannya

Merefleksikan perjumpaannya dengan Tuhan




Tuhan

(Tidak Terbatas)

Manusia
(Terbatas)

Alkitab
(Terbatas)

Ada Kekhasan





 • Kesaksian yang menyeluruh 
mengenai Allah yang menyatakan 
diri, kehendak, dan karya 
penciptaan, pemeliharaan dan 
penyelamatanNya kepada 
manusia. 

GKI mengimani bahwa




 • Kesaksian itu telah terjadi dengan kuasa dan 

bimbingan Allah sendiri melalui Roh Kudus yang 
menyertai dan mengilhami para penulis Alkitab (II 
Petr. 1:21; II Tim. 3:16). Kesaksian itu telah 
menggunakan bentuk-bentuk dan unsur-unsur 
kemanusiaan serta kebudayaan pada lingkup sejarah 
tertentu, sehingga menampakkan adanya 
keterbatasan-keterbatasan; namun kebenaran 
kesaksian Alkitab tersebut melampaui batas-batas 
dan waktu.

GKI mengimani bahwa



Alkitab

 Alkitab dipahami dan diletakkan dalam 

konteks pemahaman bahwa alkitab 

adalah kesaksian

 Pengertian Alkitab sebagai Firman Allah 

bukan berarti Alkitab mengandung 

kebenaran-kebenaran sebatas 

pengertian manusia

 Alkitab : pengalaman spiritual



Sesuai Konteks

Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar 

sampai ke ujung yang lain; tidak ada yang 

terlindung dari panas sinarnya.  (Mazmur 

19:7)



Sesuai Konteks

Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga 

mengenal tempat kediamannya. Karena Ia 

memandang sampai ke ujung-ujung bumi, 

dan melihat segala sesuatu yang ada di 

kolong langit.

(Ayub 28:23,24)



Teori Sumber JEDP atau YEDP dalam penulisan 

kitab Taurat

Taurat bukan ditulis oleh Musa melainkan 

berasal dari beberapa sumber dan bahkan 

ditulis setelah Musa meninggal.



 Sumber J 

Mewakili nama YHWH, nama Allah yang dipakai 

secara khas oleh penulis yang tak dikenal. 

Penulis ini mempunyai perbendaharaan kata 

yang spesifik serta gaya bahasa yang mengalir



Dokumen D

Menunjuk karya sastra Deuteronomis yang 

ditemukan tahun 621 SM.

Dokumen P

Mewakili penulis kaum imam. Penulis ini 

merupakan kompilator akhir yang menulis PL. 



Dokumen E

Menunjuk pada dokumen elohis yang 

memperkenalkan elohim sebagai nama untuk 

Allah.

Dokumen J dan E sulit dipisahkan sehingga 

keduanya sering dianggap sebagai sumber 

tungga.



Kanon (bahasa Yunani)

 Sebuah Patokan atau Ketetapan (untuk 

mengukur mutu sesuatu)

 Daftar hal-hal yang telah dinilai 

memenuhi patokan tersebut



Mengapa kita memerlukan

kanon?

Supaya kita mendapatkan tulisan yang baku

Mengurangi kemungkinan terlalu mudahnya

orang menganggap apa yang mereka tulis itu

diinspirasi oleh Tuhan dan diangga Alkiitab

Tahun 302 Kaisar Diocletian mengeluarkan

perintah untuk menghancurkan semua tulisan

suci



KANON ALKITAB

Kanon Perjanjian Lama (39 kitab)

Kanon Perjanjian Baru  (27 kitab)



KANON PERJANJIAN LAMA

O TAURAT

Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, 

Ulangan

O SEJARAH I

Yosua, Hakim2, Rut, 1-2 Samuel, 1,2 Raja



KANON PERJANJIAN LAMA

O SEJARAH 2

1-2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ester

O SASTRA

Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung 

Agung



KANON PERJANJIAN LAMA

O NUBUAT

Kitab Nabi Besar

Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel

Kitab Nabi Kecil

Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, 

Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, 

Maleakhi



Kronologis Sejarah PL

Penentuan waktu kronologis sejarah PL 

tidak mudah dipastikan

a. Jaman Adam – Abraham (kira2 5000-

4000 SM)

2 Peristiwa besar:

- Air Bah (3000 SM)

- Menara Babel (3000-2000 SM)



Kronologis Sejarah PL

 Jaman Patriakh (2000-1400 SM)

Kisah pengembaraan Abraham 

(Kejadian12-50) – hidup nomaden

 Jaman Keluaran (Eksodus) 

1. Masa Abraham dipanggil Tuhan 

sampai Yakub masuk Mesir

2. Masa bangsa Israel di Mesir sampai 

keluar dari Mesir



Kronologis Sejarah PL

 Jaman Hakim-hakim (1400-1050 SM)

Jaman ini adalah masa sesudah 

kematian Yosua. Ada 13 hakim yang 

ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa 

Israel hidup di tanah perjanjian.



Kronologis Sejarah PL

 Jaman Kerajaan Bersatu (1050-931 SM)

Ini adalah jaman kemakmuran bangsa 
Israel

 Jaman Kerajaan Terpecah (930-586 
SM)

Setelah pemerintahan Salomo, kerajaan 
ini pecah menjadi 2. Pada jaman ini 
Tuhan mengirim para nabi untuk 
menyampaikan kehendakNya.



Kronologis Sejarah PL

 Jaman pembuangan di Babel dan 

kembali ke tanah Israel (kira-kira 587 

SM)



Hasil karya EZRA and The 

Great Synagogue 

(Kurang lebih pada tahun 400 

sm)



KEJADIAN

 Mengenai awal mula penciptaan 

bumi/dunia

 Mengenai awal mula pemilihan bangsa 

Israel

 Mengenai awal mula kejatuhan manusia 

dalam dosa



KELUARAN

 Menceritakan keluarnya bangsa Israel 

dari tanah perbudakan Mesir, dibawah 

pimpinan Musa menuju tanah Kanaan

 Kisah perjalanan di padang gurun dan 

pemberian hukum-hukum Tuhan di 

gunung Sinai



Imamat

 Menceritakan hal-hal yang menyangkut 

keimanan dan peribadatan bangsa Israel 

dan peraturan bangsa Israel khususnya 

dalam hal peribadatan



Bilangan

 Menceritakan tentang perhitungan 

jumlah bangsa Israel selama melakukan 

perjalanan ke tanah Kanaan dan 

perjalanan mereka di padang gurun 

selama 40 tahun



ULANGAN

 Menceritakan pengulangan kembali 

cerita perjalanan bangsa Israel menuju 

Kanaan (keluar dari Mesir)

 Menceritakan pesan terakhir Musa 

sebelum bangsa Israel masuk tanah 

Kanaan



YOSUA

 Menceritakan seorang pemimpin bangsa 

Isarel, Yosua, yang memimpin bangsa 

Israel masuk tanah Kanaan dalam 

merebut tanah Kanaan dari penduduk 

Kanaan sampai dengan pembagian 

tanah bagi 12 suku.



HAKIM-HAKIM

 Jaman Kerajaan Israel diawali oleh jaman 

hakim-hakim. Pengertian Hakim adalah 

seseorang yang berperan sebagai 

pemimpin bangsa yang mengurus 

negara, persidangan, keamanan dan 

keagamaan. Kewibawaannya 

tergantung pada kharismanya.



RUT

 Menceritakan Rut yang berasal dari 

Moab, Rut yang adalah orang asing 

menunjukkan kesetiaannya kepada 

mertua dan Allah Israel.

 Bangsa Israel tidak hanya diajak 

menghargai orang asing namun juga 

menghargai seorang perempuan



I,2 SAMUEL

 Menceritakan peralihan dari 

pemerintahan Hakim-hakim kepada sistim 

pemerintahan kerajaan.

 Menceritakan juga mengenai kehidupan 

Saul dan Daud



1,2 RAJA-RAJA

 Menceritakan mengenai raja-raja Israel 

setelah Daud sampai kepada hancurnya 

kerajaan Israel, juga mengenai pecahnya 

kerajaan Israel menjadi Israel Utara 

(Samarian) dan Israel Selatan (Yerusalem)



1,2 TAWARIKH

 Menceritakan bangsa Isarel mulai dari 

awal penciptaan manusia sampai 

kepada pembungan ke Babel.

 Menceritakan alasan Allah menghukum 

bangsa ISrael



EZRA & NEHEMIA

 Menceritakan kembalinya bangsa Israel 

dari pembungan di Babel menuju tanah 

Kanaan serta pembangunan kembali 

negeri Yehuda. Ezra dan Nehemia 

adalah pegawai tinggi dalam kerajaan 

Persia.

 Ezra berperan dalam kerohanian. 

Nehemia berperan dalam sosial dan 

politik



Ester

 Menceritakan tentang seorang ratu yang 

berasal dari Yahudi bernama Ester. 

Dengan keberanian Ester mencegah 

pembasmian bangsa Israel.



MAZMUR- sastra

– Mazmur berisikan nyanyian pujian dan doa

– Mazmur ditulis oleh raja Daud dan penulis 

lainnya, namun sering disebut Mazmur Daud 

karena sebagian besar ditulis oleh Daud.



KIDUNG AGUNG- Sastra

– Menceritakan mengenai syair atau pujian 

mengenai hubungan cinta kasih Allah kepada kita 

yang diibaratkan seperti perempuan dan laki-laki



RATAPAN

– Berisi syair yang mengungkapkan penderitaan 

dan penyesalan mengenai hancurnya Yerusalem 

oleh Babel. Namun di tengan kesedihan itu 

penulis Ratapan masih merasakan kasih Tuhan 

untuk dirinya sendiri maupun untuk bangsanya.



AMSAL - Kebijaksanaan

– Berisi nasihat yang ditujukan kepada bangsa 

Israel oleh Salomo.



AYUB

– Menonjolkan tokoh ayub



Pengkhotbah

– Menggambarkan kehidupan manusia.



YESAYA

– Ditulis oleh nabi Yesaya (zaman raja Uzia-Hizkia 740-687 

SM)

– Yesaya bernubuat mengenai hukuman Tuhan terhadap 

Yehuda karena dosa mereka tetapi juga mengenai rahmat 

Allah yang dinyatakan kemudian

1-39 Nubuat mengenai hukuman sampai dengan di Babel

40-66 Nubuat mengenai periode setelah pembuangan



YEREMIA

– Ditulis oleh Nabi Yeremia, hidup pada jaman terakhir 

kerajaan Yehuda sampai periode pembuangan ke Babel 

(621-580 SM)



YEHEZKIEL

– Ditulis oleh Yehezkial, yang hidup di negeri Babel di antara 

orang buangan sebangsanya dari Yehuda.



DANIEL

– Menceritakan pengalaman bangsawan muda di Babel pada 

masa pembuangan.



HOSEA

– Menceritakan kisah Nabi terhadap pelacur yang menjadi 

isterinya tetapi sang istri tidak setia.



YOEL

– Yoel hidup pada sama raja Ahas.

– Menghimbau supaya orang Yehuda segera bertobat, kalau 

tidak mereka akan mengalami penghukuman.



AMOS

– Amos adalah gembala yang dipanggil menjadi nabi di Israel 

pada jaman Yerobeam.

– Amos bernubuat mengenai hukuman Allah atas semua 

bangsa yang tidak berprikemanusiaan tidak adil.

– Jika mereka melepasnya eeehhh masuk deh



OBAJA

– Menubuatkan mengenai murka Allah terhadap Edom yang 

melawat Yeduha.



YUNUS

– Menceritakan mengenai seorang nabi yang melarikan diri 

dari tugas dan panggilan Tuhan.



MIKHA

– Mikha menghimbau Israel dan Yehuda untuk bertobat.



NAHUM

– Nahum menubuatkan hukuman Allah atas Niniwe. Kota ini 

diruntuhkan pada tahun 621 SM)



HABAKUK

– Nabi ini mempertanyakan mengapa Allah itu adil?



ZEFANYA

– Kitab ini dari jaman raja Yosia, berisi peringatan bahwa Hari 

Tuhan sudah dekat.



HAGAI,ZAKHARIA, 

MALEAKHI

– Nabi-nabi ini melayani sesudah orang yahuda pulang dari 

pembuangan di Babel.



KANON PERJANJIAN BARU

O KITAB INJIL (perkataan Yesus)

O SURAT-SURAT




