
Alkitab, adalah buku yang paling luar biasa, karena itu marilah kita baca se-
tiap hari sambil belajar menjadi pelaku firman. Berikut ini berbagai fakta unik yang
kita temukan dalam ALKITAB. Apa saja itu?

1. Alkitab adalah buku paling laris di dunia.
2. Sekitar 50 buku Alkitab terjual setiap menit. Belum termasuk yang didown-

load ke perangkat elektronik.

3. Di RRC dalam seratus tahun terakhir Alkitab terjual sebanyak 350 juta buku.
4. Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 orang yang berbeda dengan berbagai profesi.

5. Alkitab ditulis dari tiga benua, Asia, Afrika dan Eropa.

6. Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun.
7. Kata “Bible” berasal dari bahasa Yunani “Biblia” yang artinya buku-buku.

Tentu saja, karena alkitab sendiri terdiri dari gabungan buku-buku.

8. Alkitab terdiri dari 66 kitab. 39 Perjanjian lama dan 27 Perjanjian baru.
9. Alkitab terdiri dari 773.692 kata dan membutuhkan waktu sekitar 70 jam un-

tuk membacanya sampai habis.
10. Alkitab terdiri dari 1.189 pasal dan 30.861 ayat. Perjanjian lama ada 929

pasal dan 23.203 ayat, sedangkan perjanjian baru ada 260 pasal dan 7.659
ayat.

11. Di dalam keseluruhan Alkitab terdapat 8.674 kata Ibrani yang berbeda, 5.624
kata Yunani yang berbeda dan 12.143 kata bahasa Inggris yang berbeda.

12. Kitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian baru dalam
bahasa Yunani. Namun saat ini telah diterjemahkan kedalam 6.000 baha-
sa lebih.

13. Kitab terpanjang di Alkitab adalah Kitab Mazmur dan kitab terpendek adalah
Kitab II Yohanes.

14. Mazmur 118 adalah pasal yang terletak persis di tengah Alkitab.

15. Ada 594 pasal masing-masing sebelum dan sesudah Mazmur 118.
16. Apabila seluruh pasal Alkitab dijumlahkan, diluar Mazmur 118, seluruhnya

berjumlah 1188 pasal.
17. Mirip dengan angka 1188, Mazmur pasal 118:8 juga merupakan ayat yang ter-

letak di tengah-tengah alkitab. Bunyinya : “Lebih baik berlindung pada
TUHAN dari pada percaya kepada manusia.“

18. Sebelum Mazmur 118, Mazmur 117 adalah pasal terpendek dari Alkitab.

19. Setelah Mazmur 118, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang di Alkitab.
20. Total janji di dalam Alkitab 1.260, total perintah 6.468, prediksi lebih dari

8.000, Nubuatyang sudah digenapi 3.268, nubuat yang belum digenapi 3.140,
jumlah pertanyaan 3.294.

21. Terjemahan Alkitab pertama kali ke bahasa Inggris dipelopori oleh John Wyc-
liffe dan diselesaikan oleh John Purvey pada tahun 1388.

22. Pencetakan alkitab dengan mesin cetak pertama kali dilakukan oleh Johannes
Gutenberg pada 15 Agustus 1456.

23. Pemisahan pasal pada alkitab pertama kali dilakukan oleh Stephen Lang-
ton pada tahun 1228. Perjanjian Lama dipisahkan dengan ayat pertama kali
dilakukan oleh R. Nathan pada tahun 1488. Dan Perjanjian Baru dipisahkan
dengan ayat pertama kali dilakukan oleh Robert Stephanus pada tahun 1551.

24. Alkitab pertama yang dicetak dengan pemisahan ayat pada perjanjian lama
adalah kitab perjanjian lama Bahasa latin yang dicetak oleh Pagninus pada
tahun 1528. Sedangkan alkitab Bahasa Inggris dengan pemisahan pasal dan
ayat pertama kali muncul pada Geneva Bible tahun 1560.

25. Kalimat pertama di Alkitab adalah, “Pada Mulanya…”
26. Kata terakhir yang tertulis di Alkitab adalah “Amin“
27. Kalimat “Jangan takut” muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama

jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya Tuhan ingin kita menjalani se-
tiap hari tanpa ketakutan.

28. Kata “Kristen” hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab.
29. Kata “pujian” dan “sukacita” dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550

kali di dalam Alkitab.
30. Waktu antara pasal 6-7 kitab Ezra, Confusius dan Budha meninggal (516-458

SM).
31. Kitab Ester dan kitab Kidung Agung adalah kitab yang tidak pernah menyebut

kata “TUHAN”.
32. Kata terpanjang di alkitab adalah “Mahershalalhashbaz” yang ditemukan di

Yesaya 8:1.
33. Dalam 260 pasal Perjanjian Baru, Kedatangan Yesus kedua kali ditulis

sebanyak 318 kali. Berarti lebih banyak janji kedatangan-Nya yang kedua kali
dibanding jumlah pasal perjanjian baru.

34. Tercatat ada 7 kali kasus bunuh diri di Alkitab.

35. Abraham adalah orang pertama di Akitab yang disebut Yahudi.
36. Orang tertua di Alkitab adalah Metusaleh. Dia meninggal pada saat berusia

969 tahun.
37. Ada dua orang yang tidak pernah meninggal di Alkitab, yaitu Henokh dan

Elia. Mereka diangkat ke surga.

38. Orang paling bijak di Alkitab adalah Salomo.

39. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson.
40. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan ia mengalahkan

135.000 orang midian.

41. Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 selir. Bayangkan jumlah mertuanya.
42. Orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau

sekitar 3 meter.
43. Sebuah kereta perang pada jaman Salomo membutuhkan biaya sekitar 77.000

USD untuk membuatnya.

44. Kata “Trinitas” atau “Tritunggal” tidak pernah tercatat di Alkitab.

45. Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) telah mencetak Alkitab yang ke-25 juta
pada tahun 2014.

Sungguh Alkitab sebagai satu-satunya Firman Tuhan patut kita syukuri dan
imani, karena itu mari kita baca setiap Alkitab atau Injil atau Bibel atau Bible setiap
hari sambil belajar menjadi pelaku firman.

Alkitab

Sumber: h ps://www.kristenalkitabiah.com/fakta-fakta-tentang-alkitab/
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