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(Yayasan bina awam)     106 – PENGANTAR PB & INJIL 

MASA ANTARA PL & PB 
 

           
MALEAKHI adalah kitab penutup kisah Perjanjian Lama (PL) dan selama kira-kira 400 tahun tidak ada 

Wahyu baru sampai kedatangan Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus pada pembuka Milennium-I (AD = Anno 
Domini/CE = Christian Era /M = Masehi). Ini disebut 'The Silent Years'. 

 
 

Dengan ditutupnya kanon PL sampai Maleakhi, pada tahun 280-150 SM, atas permintaan raja 
Ptolomeus Philadelphus di Mesir, Imam Besar Eliezer di Yerusalem 
mengirimkan 70 tua-tua Yahudi ke Iskandariah untuk menerjemahkan 
PL ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini kemudian disebut sebagai 
'Septuaginta' (LXX = 70). Ini terjadi sejak Iskandar Agung, raja Yunani 
berkuasa sekitar Laut Tengah termasuk menguasai tanah Palestina yang 
menyebabkan bahasa Yunani menjadi penting dan dijadikan bahasa 
wilayah disamping bahasa lokal (seperti bahasa Aram di Palestina). 

Apokrifa 
Sekalipun resminya kitab Maleakhi merupakan kitab terakhir 

dalam PL, sejak kitab Maleakhi, bermunculan kitab-kitab sekitar PL 
yang 12 (atau 14) di antaranya dimasukkan ke dalam kanon Septuaginta, 
kitab-kitab mana disebut Apokrifa dan di kemudian hari ikut 
diterjemahkan ke dalam Vulgata. Vulgata sendiri kemudian dijadikan 
dasar penerjemahan Alkitab Roma Katolik. 

Persidangan Yahudi di Jamnia (90 M) menentukan 39 kitab sebagai bagian kanon PL yang 
dalam perhitungan yahudi digabung-gabungkan menjadi hanya 24 kitab, namun dalam persidangan 
gereja Roma Katolik dalam Konsili di Trente (1546), 12 (atau 14) kitab ini dimasukkan dalam kanon 
RK dan disebut Deutero Kanonika. 

Tradisi Alkitab Protestan diterjemahkan dari kanon Ibrani jadi tidak menerima 
Apokrifa/Deuterokanonika, sehingga jumlahnya menjadi 39 Kitab PL ditambah 12 kitab PB (= 66). 

Deutero kanonika 

Ke-12 kitab-kitab Apokrifa/Deuterokanonika yang dimasukkan dalam Septuaginta dan 
Vulgata adalah sebagai berikut: 

1. I Esdras.  
Mencakup bahan-bahan paralel dengan isi 2 Tawarikh, Ezra dan Nehemiah, tetapi 
disusun kembali oleh penyunting berkenaan dengan cerita Bait Allah di Yerusalem 
dari Yosiah ke Zerubabel sampai pemugaran oleh Ezra; 

2. II Esdras.  
Sebuah pengembangan Kristen mengenai kepercayaan apokaliptik Yahudi mengenai 
masa yang akan datang; 

3. Tobit.  
Cerita tentang anak Tobit bernama Tobias yang merantau ke Media dengan malaekat 
Raphael. Dengan bantuannya dua mujizat terjadi yaitu pelpasan Sarah yang dirasuk 
setan dan Tobit yang penglihatannya dipulihkan;  
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4. Yudit. 
Menceritakan cerita fiksi tentang janda muda Yudit dari Betulia yang dikepung 
tentara Holofernes, membebaskan kota itu dengan cara merayu sang jenderal dan 
membawanya kepada kematian raja itu; 

5. Tambahan kitab Esther. 
Beberapa tambahan memperjelas kitab Ester dan menguatkan kanonisasi kitab ini; 

6. Kebijaksanaan Salomo;  
Tradisi terbaik dari hikmat Ibrani yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak 
diterjemahkan dari bahasa Ibrani atau Aram; 

7. Yesus bin Sirach; 
Ditulis sekitar tahun 180 SM sebagai pedoman hidup baik ditulis Yesus bin Sirach; 

8. Barukh;  
Tulisan Barukh mencakup 'Surat Yeremia' ditulis sekitar abad I SM namun dikaitkan 
dengan Barukh sekertaris Yeremia; 

9. Tambahan Kitab Daniel. 
Terdiri dari tiga tulisan: (1) Doa Azarya dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda Dalam 
Perapian; (2) Kisah Susana dan Daniel; dan (3) Daniel dengan Dewa Bel dan Naga 
Babel. Ketiganya sering dipisah menjadi buku tersendiri sehingga jumlah seluruh 
Apokrifa menjadi 14 buah; 

10. Doa Manasye. 
Doa singkat penyesalan/pengakuan dosa; 

11. Makabe I. 
Survai sejarah dari tahun 175 s/d 134SM yang meninggikan keluarga Makabe sebagai 
pembebas Israel. Catatan sejarah yang kelihatannya akurat ditulis tahun 100 SM; 

12. Makabe II. 
Mencakup kurun waktu mirip Makabe I namun secara sejarah kurang dapat dipercaya 
dibandingkan dengan Makabe I. 

Kanon yang digunakan gereja Roma Katolik berbeda dengan gereja Kristen karena ditambah 
dengan Deuterokanonika. Dalam Alkitab lengkap yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia 
(LAI) untuk konsumsi Roma Katolik yang telah ditambah dengan Kitab-Kitab Deuterokanonika yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Biblika Indonesia. Dimasukkan 10 kitab berikut yang diletakkan di 
antara Perjanjian Lama (Maleakhi) dan Perjanjian Baru (Matius): 

1. Tobit; 
2. Yudit;  
3. Tambahan-tambahan pada kitab Esther; 
4. Kebijaksanaan Salomo; 
5. Yesus bin Sirach;  
6. Barukh; 
7. Surat nabi Yeremia;  
8. Tambahan-tambahan pada Kitab Daniel; 
9. Kitab Makabe yang pertama; 
10. Kitab Makabe yang kedua. 

Dengan adanya Apokrifa/Deuterokanonika ini maka memasuki Perjanjian Baru sejak 
kelahiran Yesus Kristus, maka umat Yahudi menerima kanon PL tanpa Apokrifa, gereja Roma 
Katolik menerima kanon 66 kitab PL + PB ditambah Apokrifa yang disebutnya sebagai 
Deuterokanonika (Kanon kedua), sedangkan umumnya gereja-gereja Protestan/Kristen hanya 
menerima 66 kanon PL+PB saja. 
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PENGANTAR PADA PB & INJIL 
 

           

KANON PERJANJIAN BARU (PB) terdiri dari 27 kitab dimulai dari Kitab Matius dan ditutup dengan kitab 
Wahyu kepada rasul Yohanes. Penerimaan atas kitab PB inilah yang membedakan jemaat Kristen dari jemaat 

agama Yahudi yang menerima kitab-kitab Tanakh (Perjanjian Lama) tetapi menolak Yesus sebagai Messias dan 
dengan otomatis juga menolak Perjanjian Baru sebagai kitab yang diwahyukan Allah. 

 

 

Kanon PB dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 
5 Kitab yang dapat digolongkan sebagai SEJARAH PEMBERITAAN INJIL, terdiri dari: 

• 4 Kitab yang biasa disebut sebagai 4 KITAB INJIL, yaitu kitab-kitab Matius, 
Markus, Lukas dan Yohanes, dan 

• 1 Kitab yang menceritakan PEMBERITAAN INJIL PARA RASUL, yaitu kitab 
Kisah Para Rasul. 

21 Kitab yang berisi PENGAJARAN PARA RASUL, terdiri dari: 

• 13 Surat-surat Pengajaran Rasul Paulus, yaitu kitab Roma, 1-Korintus, 2-
Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-Tesalonika, 2-Tesalonika, 1-
Timotius, 2-Timotius, Titus, dan Filemon; 

• 1 Kitab Anonim yaitu Ibrani; 
• 7 Surat Pengembalaan Umum, yaitu: Yakobus, 1-Petrus, 2-Petrus, 1-Yohanes, 

2-Yohanes, 3-Yohanes, dan Yudas. 

1 Kitab Nubuatan: 
• Kitab Wahyu kepada Yohanes. 

Ribuan salinan naskah kitab-kitab ini dalam bahasa Yunani ditemukan sehingga dengan 
mudah dikumpulkan dan kemudian diterima sebagai Kanon Perjanjian Baru. 

Kitab Injil 

Kitab-kitab Injil ada 4 (empat) buah, karena ke-empatnya bercerita tentang kehidupan Yesus 
yang merupakan 'kabar baik' atau 'evanggelion', namun berbeda dengan kitab-kitab Matius, Markus, 
dan Lukas yang memandang kehidupan Yesus dari sudut pandang yang sama (sinoptik) dan lebih 
bersifat historis, kitab Yohanes memandang dari sudut yang berbeda yang lebih bersifat 
teologis/dogmatis.  
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Catatan: 
Dalam mempelajari Pengantar ini, jangan lupa membaca terlebih dahulu sampai habis Kitab yang 
bersangkutan dari Alkitab sendiri dan juga ayat-ayat rujukan yang disebutkan agar bahan-bahan 

lebih mudah dimengerti. 

 

 

MATIUS 

 Matius adalah salah seorang dari 12 murid Yesus (10:3; Mrk.3:18; Luk.6:15; Kis.1:13) yang 
bernama asli Lewi anak Alpius, seorang pemungut cukai yang kemudian bertobat dan mengikut Yesus 
(Mrk.2:14;Luk.5:27). 

Maksud Kitab 

 Kitab ini menceritakan kehidupan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi 
Palestina (5:17-19,21-22;15:19;18:18) dan banyak mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama (sampai 129 
kali seperti a.l. 1:22;2:15,17).  

Kitab ini juga menjelaskan penggenapan janji kepada Abraham dan Daud (sampai 60 kali), 
latar belakang mana hanya dimengerti oleh orang-orang Yahudi atau orang non-Yahudi yang 
mengikuti agama Yahudi (proselit). Namun, sekalipun demikian ada juga perhatian pada orang kafir 
(1:5;2:1-12;8:11,12;12:18,21).  

Sifat Kitab 

Kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani rakyat (koine), yang menunjukkan bahwa sekalipun 
ditujukan kepada orang Yahudi, saat Yesus hidup bahasa Yunanilah yang berlaku sebagai bahasa 

percakapan rakyat di Palestina disamping tentu saja bahasa 'dialek 
lokal' Aram. 

Isinya sangat sistematis dan paling lengkap dibandingkan ke-
3 Kitab Injil lainnya. Ini menunjukkan kebiasaan seorang 
administrator yang cermat dan menunjuk pada seorang pemungut 
cukai (?). Dari Surat Papias ada catatan yang menyebutkan bahwa 
Matius menulis ‘ucapan-ucapan Yesus’ (oracles) dalam bahasa 
Aram, namun tidak ada bukti bahwa ‘ucapan-ucapan Yesus’ ini 
adalah Injil yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. 
Yang jelas banyak sekali ditemukan salinan Injil Matius dalam 
bahasa Yunani dan tidak ada petunjuk bahwa itu merupakan tulisan 
terjemahan. 

Ada yang menyebut kitab ini sebagai kitab Injil Kerajaan, sebab ditemui 33X istilah 
Kerajaan Sorga, dan 4X Kerajaan Allah. 

Kitab ini menekankan Yesus sebagai Messias, dan ada 9X sebutan Anak Daud (bandingkan 
dengan Markus yang hanya menyebut 3X, Lukas 3X, dan Yohanes sama sekali tidak menyebutnya). 
Kembali data-data ini menunjukkan bahwa kitab ini memang lebih mudah dicerna oleh orang Yahudi 
atau yang memiliki latar belakang ke-Yahudian. 
 Hanya Matius yang menyebut istilah Ekklesia yang digunakan untuk menyebut jemaat/gereja 
(16:18;18:17). 

MARKUS 

Markus adalah murid rasul Petrus yang kemungkinan menulis kitab Injil sewaktu berada di 
Roma, sebab sekalipun ditulis dalam bahasa Yunani Koine, ada juga istilah-istilah bahasa Aram 
(5:41) dan bahasa asing terutama latin (a.l. centurion, speculator, census, quadrans). Nama Markus 
sendiri menunjukkan bahwa ia seorang Romawi. 
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Pengaruh romawi selain disebutkannya istilah-istilah latin, juga terlihat bahwa kalau dalam 
kitab Matius dan Lukas disebut nama Simon Kirene, di kitab ini diberi keterangan Ayah Iskandar dan 
Rufus (bandingkan dengan Rm.16:13).   

Sifat Kitab 

Kitab ini bersifat praktis dan ringkas, dan memuat 42X istilah 'segera' (eutheos) yang 
menggambarkan kegiatan dan keaktifan. Disini juga tidak dimuat 
kotbah dan uraian percakapan Yesus, tetapi 19 mujizat disebutkan 
dalam kitab ini. Ini kembali menunjukkan sifat orang Romawi yang 
bersifat praxis.  

Sekalipun ditulis secara ringkas dan merupakan kitab Injil 
terpendek (27 halaman, band. Matius = 42, Lukas = 44, dan Yohanes 
= 31), namun penyajian sejarah kehidupan Yesus dalam kitab 
Markus mencakup 90% cerita-cerita yang ada dalam ke-3 kitab Injil 
lainnya itu. Inilah sebabnya ada pendapat bahwa Injil Markus 
merupakan Injil tertulis tertua yang kemudian dijadikan dasar dalam 
penulisan kitab Injil lainnya. 

Isi kitab Markus menyatakan kesempurnaan Allah dan kerendahan Yesus sebagai manusia 
(anak manusia: 8:31;9:9,12,31;10:33,45;14:21,41). 

Selain kitab-kitab Matius dan Markus, kitab-kitab lainnya yang termasuk Kitab Injil adalah 
kitab Lukas dan Yohanes.  

LUKAS 

 Kitab ini ditulis oleh Lukas, karena itu dijadikan judul Injil, dan ia juga menulis kitab Kisah 
Para Rasul. Lukas adalah seorang tabib dan teman rasul Paulus (Kol.4:14; 2Tim.4:11; Flm.24), dan 
bukan orang Yahudi (Kol.4:11). 

Indikasi sebagai tabib dapat dilihat dari data-data medis dalam kitab ini (Luk.4:23;4:38; 
5:12;8:43;13:11;22:44), namun Lukas bukanlah saksi mata tetapi termasuk salah satu dari 70 murid 
dan sangat dekat dengan rasul Paulus. 

Lukas bertemu dengan rasul Paulus di kota Troas, ia ikut dalam perjalanan ke Filipi dan 
tinggal di situ sampai Paulus kembali. Ia umumnya bersama dan tak jarang berpisah dari rasul Paulus 
dan ikut ke Yerusalem bahkan bersama-sama masuk penjara di Roma.  

Maksud Kitab 

Dari data dalam awal Injil Lukas dan Kisah Para Rasul diketahui bahwa kitab-kitab ini ditulis 
khususnya untuk seorang bernama Teofilus yang kemungkinan besar 
adalah seorang murid berbangsa Yunani yang baru bertobat, dan 
secara umum juga ditujukan untuk pembaca bangsa Yunani. Kitab ini 
memberikan gambaran Yunani dan ditulis dalam bahasa Yunani yang 
indah.  

Sifat Kitab 

Kitab ini dengan jelas menggambarkan sifat kemanusiaan 
Yesus. 

Injil ini peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan, orang-
orang miskin dan yang sederhana (6:20;7:37;8:2;10:33;15:1; 
16:20,21;17:12;23:43). Ini menunjukkan bahwa penulisnya adalah 

seorang yang mengerti tentang kesehatan tubuh dan kemanusiaan dan mengarah kepada Lukas yang 
disebut tabib dalam Injil ini. 

Injil ini paling panjang dan sepertiganya tidak dijumpai dalam kitab-kitab Injil lainnya yaitu 
Matius, Markus dan Yohanes. 
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YOHANES 

Yohanes adalah penulis dari Injil ini, dan nama lengkapnya adalah Yohanes anak Zebedeus 
(Mat.4:21), seorang rasul Yesus (21:24), dan kemungkinan nama ibunya adalah Salome (Mat.27:56; 
Mrk.15:40; Yoh.19:25). 

Yohanes termasuk murid Yesus yang mula-mula dan 
menyertai Andreas (Yoh.1:35-40) dan kembali menangkap ikan 
(Luk.5:10) sampai dipanggil (Mat.4:21,22;Mrk.3:17), mungkin 
pilihan ini terjadi disebabkan sifatnya yang istimewa (Luk.9:54). 

Sesudah hari Pentakosta, ia sering muncul dalam Kisah Para 
Rasul dimana ia sering melayani bersama rasul Petrus (Kis.3:1; 
4:19;8:14). 

Yohanes ada di Yerusalem waktu Paulus datang (Kis.15:6; 
Gal.2:9), sesudah itu tidak kedengaran lagi mengenainya. Namun, 
pada pemerintahan kaisar Domitian ia dibuang ke pulau Patmos 
dimana ia menerima Wahyu Tuhan yang ditulisnya sebagai kitab Wahyu. Pada waktu pemerintahan 
kaisar Nerva ia diizinkan kembali ke Efesus.  

Maksud Kitab 

Kelihatannya kitab ini dimaksudkan oleh penulisnya untuk menunjukkan KeTuhanan Yesus 
(10:33) dan merupakan pelengkap ke-tiga Injil Sinoptis yaitu Matius, Markus dan Lukas, yang 
menyorot kehidupan Yesus dalam kemanusiannya. Kitab ini sekaligus mengisi kekosongan yang 
ditinggalkan ketiga Injil lainnya itu (3:24). 

Maksud Injil ini yang lebih jelas adalah agar pembaca percaya bahwa Yesus itu Kristus 
(20:31).  

Sifat Kitab 

Injil Yohanes bersifat Teologis dan menekankan bahwa Firman adalah Allah, dan 
mengungkapkan kehidupan pribadi yang berhubungan dengan Ke-Allah-an Yesus sebagai Roti Hidup, 
Gembala yang baik, Pintu, dan Pokok Anggur. 

Injil ini benar-benar menekankan Ke-Tuhan-an Yesus, dan bahwa Ia adalah Anak Allah yang 
adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. 

Pemberitaan Injil Para Rasul 

Kitab-kitab Injil Matius, Markus dan Lukas yang menceritakan kehidupan Yesus dari sudut 
pandang kemanusiaan yang sama (sinoptis) dan disusul dengan Injil Yohanes yang melihat kehidupan 
Yesus dari sudut ke-Tuhan-annya, dilanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan 
kehidupan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para Rasul Yesus termasuk rasul Paulus, khususnya 
sejak kenaikan Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. 

KISAH PARA RASUL 

Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama yang menulis Injil Lukas yaitu Lukas, dan 
ditujukan juga untuk orang yang sama yang dituju oleh Injil Lukas yaitu Teofilus. 

Lukas menemani perjalanan rasul Paulus sampai ke Roma (Kol.4:10-14) dan memakai kata 
ganti nama pertama jamak bersama-sama Paulus. Kitab ini juga bermaksud untuk perkembangan 
kerajaan Allah di kalangan orang-orang kafir. (10:5;16:10;21:18;27:1-28:16) .  

Maksud Kitab 

Maksud  penulisan kitab ini adalah untuk menceritakan perkembangan pelayanan para Rasul, 
khususnya Petrus dan Paulus.  
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Sifat Kitab 

Sifat kitab ini mirip apa yang disebut sebagai 
'diatribe' yaitu uraian soal-jawab berbalas-balasan; bisa 
juga disebut sebagai kitab tentang Aksi Roh Kudus karena 
di sini digambarkan bahwa para Rasul adalah alat-alat 
Roh Kudus yang dengan jelas bisa dibaca pada fasal 2. 

Kitab ini juga menceritakan kelahiran 
kekristenan (11:26), dan juga menggambarkan 
pelaksanaan ritus-ritus agama Kristen seperti Baptisan, 
Jemaat, Perjamuan, Kotbah, dll. 

Dengan selesainya Pengantar akan kitab Kisah 
Para Rasul ini, Perjanjian Baru menyajikan Surat-Surat 
Pengajaran rasul Paulus yang akan dimulai dengan Surat Paulus kepada Jemaat di Roma.  

 

Diskusi 

1. Pelajarilah dengan seksama ke-4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kemudian 
buatlah tabel dengan 4 kolom dan bandingkanlah ke-4 Injil itu dalam beberapa aspeknya. 

2. Buatlah ringkasan sejarah tiap fasal dari Kisah Para Rasul, maka kita dapat melihat bagaimana 
pada abad pertama itu Injil tersebar, dan bagaimana kekristenan sudah terbagi-bagi dalam 
beberapa mazhab. 

 
 


