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(Yayasan bina awam)                  102 – PENGANTAR PL (1) 
 

Setelah pada bagian-bagian sebelumnya kita meninjau Alkitab secara keseluruhan, maka pada bagian ini kita 
akan memasuki Pengantar (Introduksi/Introduction) ke dalam kanon kitab-kitab Perjanjian Lama secara 

ringkas tetapi padat. 

 
KANON Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dapat dibagi dalam beberapa bagian 

untuk mempermudah pengertian kita, yaitu kitab Pentateuch (5),  Sejarah (12), Puisi (5), dan Kitab 
para Nabi (17). Masing-masing kitab akan ditinjau mengenai arti namanya, siapa penulisnya, latar 
belakang sejarah, isi dan bagan Kitab, dan lainnya.  

Mengerti bagian ini akan mempermudah dalam pembacaan dan penyelidikan mengenai isi 
dan amanat yang diberitakan dalam kitab tersebut. 

PENTATEUCH 

Kitab ini disebut Pentateuch karena terdiri dari 5 kitab hukum atau pengajaran. Kitab-kitab 
ini juga disebut sebagai Lima Kitab Musa, karena data-data dalam 5 kitab ini yang diterima secara 
tradisi menyebut bahwa penulisnya Musa dan dalam Perjanjian Baru bila menunjuk pada kitab-kitab 
ini disebut sebagai Kitab Musa. 

Secara garis besar, Pentateuch mengkisahkan hikayat penciptaan bumi serta segenap isinya 
termasuk manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa dan makin merosot dan jahat, dan turunlah 
hukuman Allah kepada manusia, dan penyelamatan Nuh sebagai keluarga terpilih. 

Ketika dosa meningkat, Tuhan bekerja melalui orang-orang pilihan untuk mentobatkan 
manusia dan melibatkan mereka dalam karya penyelamatan Allah, seperti a.l. Abraham, Ishak, Yakub 
dan Yusuf. Akhir Pentateuch bercerita tentang kematian Musa dan persiapan umat Israel memasuki 
Tanah Perjanjian yaitu Kanaan, karena itu Pentateuch juga disebut sebagai Kitab Sejarah sebelum 
memasuki Kanaan. 

Catatan: 

Bacalah terlebih dahulu ISI masing-masing kitab dari Alkitab sebelum membaca PENGANTAR 
masing-masing kitab tersebut, kemudian bacalah ayat-ayat rujukan yang disebutkan! 
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KEJADIAN 

Kitab ini dinamakan kitab Kejadian karena banyak berisi atau mengkisahkan Asal Mula atau 
Asal Usul (Toledoth) dari: 

Alam semesta (1:1);  
Manusia (2:7); 
Adam (5:1); 
Nuh (6:9); 
Anak-anak Nuh (10:1); 
Terah (11:27); 
Ismael (25:12); 
Ishak (25:19); 
Esaf (36:1). 

Kerangka Kitab 

Kerangka kitab ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
1:1-2:3  Prasejarah/penciptaan semesta; 
2:4-11:26 Sejarah manusia; 
1:27-23:20  Panggilan Abram; 
24:1-26:35 Panggilan Ishak; 
27:1-36:43 Panggilan Yakub; 
37:1-50:26 Panggilan Yehuda/ cerita Yusuf. 

Sifat Sejarah 

Waktu yang diceritakan kitab ini dimulai dengan masa Prasejarah s/d kira-kira 1700BC. 
Kapan waktu prasejarah tergantung tafsiran mengenai waktu penciptaan pada Kej.1. Sifat sejarah 
kitab ini diperkuat/diterima oleh: 

Yesus: Adam dan Hawa (Mat.19) 
 Air Bah (Mat.24:37-39); 

Patriach (Luk.11:49); 
 Nuh dan Lut (Luk.17:26); 
 Musa (Yoh.7:22); 
 Iblis (Yoh.8:44). 

Paulus: Adam (Kis.17:26). 

Petrus: Penciptaan (2Ptr.3); 
Bahtera Nuh (1Ptr.3).     

KELUARAN 

Sebenarnya sebutan kitab ini dalam bahasa Ibraninya adalah terjemahan kata-kata pembukaan 
'Inilah Nama' (1:1), tetapi di dalam Septuaginta nama ini disebut sesuai tema kitab yaitu Ex Hodos 
atau Exodus (bhs.Inggeris) dan diterjemahkan menjadi Keluaran dalam bahasa Indonesia. (19:1; 
Ibr.11:22). 

Kerangka Kitab 

Sejarah yang dicakup kitab ini adalah mengenai peristiwa perbudakan di Mesir, dan drama 
keluarnya umat Israel dari tanah Mesir serta diterimanya ke-10 Hukum Allah (decalog) di Sinai oleh 
Musa. Buku ini diakhiri dengan pendirian Kemah Suci. 
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01-12 Perbudakan di Mesir; 
13-19 Keluaran dari Mesir; 
20-40 10 Hukum Allah. 

Seluruh sejarah yang diceritakan dalam kitab ini mencakup selang 
waktu yang panjangnya kira-kira 1700-1300 SM (430 tahun menurut 
Kel.12:40). 

Penulis Kitab 

Penulisnya secara  tradisi dipercaya adalah Musa, ini kelihatannya 
diperkuat dalam Perjanjian Baru: 

 Yesus: Yang dipesan Musa (Mrk. 1:44); 
Didalam kitab Musa (Mrk. 12:26); 
Segala Kitab Musa (Yoh. 5:47); 
Musa memberi Torat (Yoh.7:19); 
Perintah Musa (Mrk.10:3 dst.). 

  Rasul: Filipus  (Yoh.1:45); 
 Paulus (Kis.26:23 band. Rm.10:5); 
 Petrus (Kis.3:22); 

 Yakobus (Kis.26:23).   

IMAMAT 

Dalam Torat Yahudi, kitab ini disebut dengan nama 'Dan Ia 
Memanggil' (wayyigra), tetapi dalam Septuaginta disebut dengan nama 
'Leueitikon' (Keimaman Lewi) dan dalam kitab Vulgata bahasa latin disebut 
sebagai Leviticus. 

Kerangka Kitab 

01-10 Mengenai Hukum Kurban; 
11-27 Mengenai Kesucian. 

Tema kitab ini adalah mengenai Penebusan dan Kesucian (19:2). 
Coba bandingkan dengan kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru. 

Penulis Kitab 

Ada 30 kali kata-kata yang menyatakan bahwa 'Tuhan berkata-kata kepada Musa' di dalam 
kitab ini dan dengan adanya hubungan yang tak terpisahkan dengan empat kitab Pentateuch lainnya, 
dapatlah disimpulkan bahwa memang benarlah Musa atau para Imam dibawah koordinasi Musa yang 
menulis kitab ini. 

Waktu Berlangsungnya 

Jikalau kita memperhatikan bagian-bagian kitab Im.7:38;25:1;26:46;27:34, kita dapat melihat 
bahwa sejarah yang diceritakan kitab ini terjadi pada waktu umat Israel berada di gurun Sinai dan 
berakhir pada hari ke-20 bulan ke-2 dan tahun ke-2 setelah umat israel keluar dari tanah Mesir (band. 
Bil.10:11). 

Intisari Kitab 

Kitab ini menggambarkan usaha manusia dalam mendekati Tuhannya yang suci dan juga 
merupakan sari berita keselamatan karena pengurbanan darah kurban (band. dengan penebusan darah 
Yesus). 
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BILANGAN 

Orang Yahudi menamakan kitab ini 'dan Ia berfirman' (waydabber) dan juga 'di belantara' 
(bemidbar). dalam Septuaginta disebut 'Aritmoi' (bilangan) dan dalam Vulgata disebut 'Numeri'. 

Kitab ini disebut demikian karena dalam kitab ini disebutkan tentang pembilangan / 
perhitungan umat Israel sampai dua kali (1:2-46; 26:2-51) yaitu pada awal dan akhir perjalanan umat 
Israel keluar dari tanah Mesir. 

Kerangka Kitab 

Pasal 01-14 Generasi Lama; 
Pasal 15-20 Masa Peralihan; 
Pasal 21-36 Generasi Baru. 

Temanya adalah pengembaraan umat Israel disebabkan 
ketidaktaatan mereka, sehingga mereka perlu mengembara berputar-
putar di gurun pasir selama 40 tahun lamanya (band. Rm.15:4; 
1Kor.10:1-12; Ibr.3:7-19). 

Penulis Kitab 

Umum menganggap Musa sebagai penulis kitab ini atau dengan bantuan para Imam (2:6-
8;11:2;12:13;16:22;21:7), tetapi ada yang meragukan Musa sebagai penulis kitab ini karena ada 
bagian yang menunjukkan bahwa aktivitas Musa hanya dimuat dalam Bil.5:23;11:26;12:3;32:34, jadi 
seakan-akan ditulis oleh orang lain. 

Pada bagian itu Musa ditulis dalam sebutan orang ketiga, mungkin juga diambil dari sumber 
lain, yaitu Kitab Sabil Tuhan (21:14). 

Waktu Berlangsungnya 

38 tahun sejak tanggal 1 bulan ke-2 tahun ke-2 (1:1) sampai dengan bulan ke-11 tahun ke-40 
(Ul.3) dan merupakan kelanjutan kitab Kel.40:17 (perbedaan hanya sebulan) (band.Bil.7:1;9:1,15; 
10:11; 33:38). Data-data ini dikuatkan dalam Perjanjian Baru: 

Yoh.3:14 (Bil.21:9); 
 Bileam (Yud.11; 2Ptr.2:15,16; Why.2:14); 

Korah (Yud.11; Bil.16) 

ULANGAN 

Nama kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut sebagai 'Inilah 
Perkataan' (elleh-haddebarim) atau 'Perkataan' (debarim; 1:1). 

Dalam Septuaginta kitab ini disebut sebagai 'Salinan Hukum' 
(deuteros nomos; 1:1) sedang dalam Vulgata dalam bahasa latin disebut 
sebagai 'Deutero-nomium.' 

Penulis Kitab 

Dalam kitab ini dengan jelas disebut bahwa Musa mewartakan 
hukum (1:5) dan menulisnya dalam buku, kemudian disimpan dalam Tabut 
Perjanjian dan diserahkan kepada orang-orang Lewi (31:9,24-26; Neh.8:2).  

Penulisan yang dianggap oleh Musa ini diperkuat dengan data dalam Perjanjian Baru: 

  Yesus: Mat.22:37(Ul.6:5); Mat.4 (Ul.6:13,16;8:3); Mat.19:7,8(Ul.24:1); 
  Petrus: Kis.3:22 (band. Ul.18:5); 

Stefanus: Kis.7:37 (Ul.18:5); 
 Paulus Rm.10:6-8 (Ul.30:11-14; Gal.3:10 (Ul.27:26); Gal.3:13(Ul.21:23);Ibr.10:28 (Ul.17:6) 



102 - Biblika | 17  
 

Intisari Kitab 

Berhubung generasi lama telah mati semuanya di padang belantara karena dihukum Allah 
akibat kekerasan hati mereka selama pengembaraan yang 40 tahun lamanya itu, Hukum-hukum Tuhan 
diwartakan ulang atau diwartakan kembali kepada generasi yang baru disertai nasehat-nasehat agar 
tetap setia kepada Allah tidak seperti generasi sebelumnya.  

 

POKOK-POKOK DISKUSI 

1.            Apa perlunya mempelajari pengantar PL, Latar belakang, Waktu terjadinya, dan Penulis 
Kitab tersebut? 

2.  Pelajaran apakah yang bisa diperoleh dari kitab Kejadian? 
3.  Pelajaran apa yang bisa diperoleh dari kitab Keluaran? 
4.  Pelajaran apakah yang bisa diperoleh dari kitab Immamat? 
5.  Pelajaran apakah yang bisa diper oleh dari kitab Bilangan? 
6.  Pelajaran apakah yang bisa diperoleh dari kitab Ulangan? 
7.  Apakah garis besar kisah yang diceritakan dalam Pentateuch? 

KITAB-KITAB SEJARAH 

Ke-12 kitab dalam kelompok ini menceritakan sejarah bani Israel dimulai dengan masuknya mereka ke tanah 
Kanaan, jadi merupakan lanjutan dari hikayat yang diceritakan dalam Pentateuch. Setelah pendudukan tanah 
Kanaan  dipimpin Yosua, diceritakan mengenai pimpinan para Hakim, terbentuknya kera jaan dibawah raja 
Saul, dan disusul dengan kepemimpinan raja Daud dan perpecahan kerajaan menjadi kerajaan Utara (Israel) 

dan Selatan (Yehuda),  pembuangan suku-suku Israel ke Babil dan kembalinya mereka ke Yerusalem. 
Kesembilan kitab pertama dari Yosua sampai 2 Tawarikh menceritakan sejarah pendudukan Kanaan atau 
Sejarah Sebelum Pembuangan, sedang ketiga kitab lainnya (Ezra, Nehemia,Ester) menceritakan keadaan 

Sejarah Sesudah Pembuangan ke Babil. 

 

Ke-12 kitab-kitab yang termasuk dalam kelompok Kitab-kitab Sejarah adalah kitab Yosua, 
Hakim-Hakim, Rut, 1Samuel, 2 Samuel, 1Raja, 2 Raja, 1Tawarikh, 2Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan 
Esther.  

Sebelum Pembuangan 

Ke-9 kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1Samuel, 2 Samuel, 1Raja, 2 Raja, 1Tawarikh, dan 2Tawarikh 
menceritakan sejarah Israel setelah memasuki Kanaan di bawah Yosua sampai menjelang mereka dibuang 

ke Babil. 

Pengantar dari Kitab-Kitab Sejarah tersebut dapat kita pelajari dari masing-masing kitab 
sebagai berikut: 

Catatan: 
Bacalah terlebih dahulu ISI masing-masing kitab dari Alkitab sebelum membaca PENGANTAR 

masing-masing kitab tersebut, kemudian bacalah ayat-ayat rujukan yang disebutkan! 
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YOSUA 
 Kitab ini dinamakan demikian menurut nama tokoh yang memegang peran utama yang 
diceritakan yaitu Yosua (Ibr.4:8). 

 Yosua berarti 'Yahweh Penyelamat' (bhs.Yunani = Jesous) 
yang adalah seorang keturunan Efraim (Bil.13:8) dan lahir di Mesir 
(Kel.33:11). Pada masa Musa ia memimpin umat Israel waktu 
berperang dengan orang Amalek (Kel.17:9), dan menyertai Musa di 
atas bukit Allah (Kel. 24:13). Yosua juga termasuk pengintai yang 
diutus untuk mengumpulkan informasi mengenai tanah perjanjian 
(Bil.13:8, 16), dan pada akhir hidupnya ia dimakamkan di 
Timnathserah (Yos.24:29-30). 

 Penulis Kitab 

 Tidak ada petunjuk langsung yang menceritakan siapa yang menulis kitab ini, tetapi 
kemungkinan sebagian besar ditulis oleh Yosua sendiri (24:26) dan dilengkapi oleh Tua-Tua Israel 
maupun para Imam. 

Waktu Berlangsungnya 

 Dalam (11:8;13:6;19:28) kota Tsur tidak disebut, hanya kota Sidon Besar. Ini memberi kesan 
bahwa peristiwa terjadinya adalah sebelum kota Tsur ditemukan oleh Tutmosis III pada tahun 
1485BC. 
 Dalam (15:63), disebutkan bahwa orang Israel belum merebut/mengusir orang-orang Yebusit, 
baru pada zaman Daud orang-orang Yebusit terusir dari Yerusalem. Ini menunjukkan keadaan 
sebelum zaman Daud. 
 Dari data dalam Kel.1:11, disebut bahwa orang Israel harus bekerja keras membangun kota-
kota Pitom dan Raamsis, dan dari sejarah diketahui bahwa kota Raamsis dibangun kembali oleh 
Firaun Sethos I (1302-1290BC) dan Ramesses II (1290-1224BC), jadi kemungkinan terjadinya antara 
tahun 1300-1200. 

Intisari Kitab Ini 

 Kitab ini menyatakan penggenapan Tuhan akan janjiNya untuk menganugerahkan tanah 
perjanjian kepada keturunan Israel (Kej.17:8). 

HAKIM-HAKIM 

 Nama kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut 'Sophetim' yang berarti Hakim (2:16;11:27), 
dalam Septuaginta disebut dengan istilah 'Kritai', dan dalam Vulgata disebut 'Judicum.' 

Intisari Kitab 

 Isi kitab ini menunjukkan ketidak taatan Israel dan 
penyembahan berhala menimbulkan masa yang gelap dalam 
kehidupan umat Israel, dan dalam situasi demikian, pertolongan 
Allah dinyatakan dengan mengirim Hakim-hakim seperti Gideon dan 
Samson. 
 Pelajaran yang dapat dipetik dari kitab ini adalah: 

 Tuhan murka atas dosa umat (2:11,14); 
Tuhan memberkati mereka yang bertobat (2:16); 
Tabiat manusia ternyata telah rusak. 
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Penulis Kitab 

 Kemungkinan kitab ini ditulis pada saat terjadinya oleh Tua-Tua Israel dan kemudian 
disatukan oleh Samuel dengan sekolah nabi-nabinya. 

Persoalan Waktu 

 Sejarah teajdinya berlangsung antara 200-300 tahun sesudah memasuki Kanaan, jadi kira-kira 
antara tahun-tahun 1250-1000BC (menurut Kis.13:20, lamanya 450 tahun). 
 Persoalan waktu penulisan kurang jelas, dalam (18:31) disebut 'Segala hari bait Allah di Silo', 
menunjuk waktu sebelum kehancuran Silo di zaman Samuel. Dalam (17:8;8:1), disebut bahwa 'Masa 
itu belum ada raja di Israel' memberi kesan ditulis setelah raja di angkat di Israel. Dalam (1:21) 
disebut 'Yebusit tinggal di Yerusalem sampai hari ini' menunjukkan waktu sebelum raja Daud, dan 
(18:30) disebut 'sampai hari-hari perlawanan', ini menunjukkan kemungkinan penawanan Asyur pada 
akhir abad ke-8BC. 

R U T 

 Nama kitab ini disesuaikan dengan nama tokoh yang 
diceritakan di dalamnya yaitu Rut. Rut adalah seorang wanita Moab 
menantu Naomi yang kelak menjadi nenek moyang Yesus (Mat.1:5). 

Dalam Alkitab Ibrani dimasukkan golongan tulisan (Ketubim) 
dan termasuk Megiloth (gulungan Syair). 

Persoalan Waktu 

 Ayat (1:1) menimbulkan kesan terjadi pada saat pemerintahan 
Hakim-hakim dimana keadaan rohani Israel merosot sekali, hingga 
sifat kasih yang diceritakan kitab ini menunjukkan kontras yang nyata 
sekali.  
 Waktu penulisannya juga tidak terlalu jelas, mungkin terjadi lama sesudah waktu kejadiannya 
(4:7), dan menurut (4:17-22) dimana silsilah ditulis sampai dengan raja Daud, kemungkinan ditulis 
pada waktu Daud sudah menjadi raja menggantikan Saul dan para Hakim-Hakim. 

Penulis Kitab 

 Siapa yang menulis juga tidak jelas, ada yang memperkirakan Samuel, adapula yang 
mengatakan bahwa para jurutulis istana Daudlah yang menyusunnya. 

Intisari Kitab 

 Sari kitab menceritakan cerita indah tentang pengabdian, keramahan serta penebusan, 
seakan-akan merupakan gambaran kehidupan Kristus di bumi. 

SAMUEL 

 Dalam Alkitab 'Massoret' kitab ini bernama sama dan terdiri 
dari satu buku saja. LXX membaginya ke dalam dua bagian Biblio 
Basilion yang artinya buku kerajaan, buku kerajaan 1 (1Sam) dan buku 
kerajaan 2 (2Sam), sedang buku-buku Raja-Raja disebut sebagai buku 
kerajaan 3 (1Raj.) dan buku kerajaan 4 (2Raj.) Dalam Vulgata dibagi 
sesuai bentuknya sekarang yang juga digunakan dalam terjemahan LAI. 

Isi Kitab 

 Isi kitab berkenaan dengan pembangunan agama dari masa 
kegelapan dimasa Hakim-hakim (Theokrasi) menuju masa Raja-raja 
(Monarki), juga perubahan dari sistem Keimaman di Silo menjadi 
sistem kenabian di Rama. 
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 Kitab 1Samuel dimulai dengan diangkatnya Samuel sebagai hakim yang terakhir sampai 
kematian Saul sebagai raja yang pertama, dan diangkatnya Daud sebagai raja Israel menggantikan 
Saul, sedangkan kitab 2Samuel menceritakan masa pemerintahan Daud yang menjadi raja Israel 
sampai hari tuanya. 
 

Penulis Kitab 

 Penulisnya tidak jelas, kemungkinan sebagian ditulis oleh Samuel (1Sam.10:25/1Taw.29:29) 
dan juga oleh nabi Nathan dan Gad, ini dapat dilihat dan petunujuk bahwa dalam (1Sam. 25:1) 
disebut kematian Samuel. 
 Samuel merupakan pelopor kenabian dengan membentuk sekolah nabi-nabi (1Sam.19:18-
24/Kis.3:24;13:20/Ibr.11:32). 

Persoalan Waktu 

 Kemungkinan bagian pertama terjadi sebelum kematian Samuel dan bagian kedua sesudah 
kematian Daud, berhubung lama pemerintahan Daud disebutkan (2Sam.5:5).  
 Tidak mungkin sebelum Rehoboam, sebab Yehuda sudah terpisah dari Israel (1Sam.27:6), 
jadi kemungkinan waktu ditulis kira-kira 1050-925 SM. Rehoboam adalah anak salomo yang 
mewarisi kerajaan utara (Israel) pada 934 SM. 

RAJA-RAJA 

 Dalam naskah Ibrani Tanakh, kitab ini dijadikan satu buku saja tanpa pembagian 1 dan 2, 
baru dalam LXX disebut sebagai buku kerajaan 3 dan 4, dan dalam Vulgata disebut sebagai kitab 1 
dan 2Raja seperti yang juga digunakan oleh Alkitab dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan LAI. 

Makna Kitab 

 Menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah dan kehancuran adalah akibat dari 
penyesatan rohani. 

Isi Kitab 

 1Raj. berisi pemerintahan Salomo dan 80 tahun pertama 
pecahnya negara Israel.  
 2 Raj. berisi sejarah kedua kerajaan yang terpisah sampai 
penawanan ke Babil.  

1Raj. dimulai dengan pembangunan bait Allah dan 2Raj. 
diakhiri dengan penghancuran bait Allah. 

Penulis Kitab 

 Tradisi menyebut bahwa Yeremia sebagai penulisnya, dan mungkin dengan menggunakan 
buku-buku lain sebagai pedoman (1Raj.1:41;14:19,29;15:7,23,31;16:5,14,27), tetapi bukan Yeremia 
ayah Hamutal  (2Raj.23:31;24:18) karena menurut tradisi Yahudi nabi Yeremia tidak menikah 
(Yer.61). 

Persoalan Waktu 

 Sejarah kitab Raja-Raja berlangsung selama 400 tahun, 1Raj. dimulai tahun 970 SM 
(kematian Daud) sampai tahun 850 SM (80 tahun sesudah perpecahan Israel) karena itu 1Raj. juga 
disebut sebagai Kitab Perpecahan. 
 2Raj. dimulai pada tahun 850 SM sampai pembuangan pada tahun 587/6 SM, karena itu kitab 
ini juga disebut sebagai Kitab Perserakan. 
 Kitab ini ditulis di anatara waktu penghancuran Yerusalem dan sebelum Israel kembali dari 
tawanan oleh orang yang tidak ikut ditawan ke-Babil, dan (2Raj.25:27) memberi petunjuk ke tahun 
560 SM. 
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TAWARIKH 

 Dalam naskah ibrani disebut Devrihayyammim yang berarti 'Kejadian-kejadian masa lalu' 
(1Taw.27:24), dan dijadikan satu jilid yang ditempatkan sesudah Maleakhi. dalam LXX disebut 
Paralipomena yang berati 'yang tertinggal', tetapi setalah abad ke-3 dibagi, dan Ezra & Nehemia 
dipisahkan. Dalam Vulgata disebut Liber Chronicorum, dimana kitab Nehemia disebut sebagai kitab 
Ezra 2. 

Isi Kitab 

 Isinya mengkisahkan sejarah Israel mulai Adam sampai 
sesudah Pembuangan ke Babil. Sejarah dipandang dari sudut Bait 
Allah dan raja Daud serta turunannya, kerajaan utara (Israel) tidak 
diperhatikan, demikian juga kejelekan-kejelekan Daud tidak 
diungkapkan.  
 Kitab ini mempunyai hubungan erat dengan kitab Ezra dan 
Nehemia, isinya sejiwa (2Taw.36:22,23) dan senada dengan 
(Ezr.1:1-3). 

Penulis Kitab 

 Penulis kitab ini tidak disebutkan, tetapi menurut tradisi 
Yahudi ditulis oleh Ezra atau dibawah koordinasinya dan dikutip dari kitab-kitab lain: 

1Taw. 5:17;9:1;23:27;27:24;  29:29; 
2Taw. 9:29;12:15;13:22;24:27;26:22;27:7;32:32;33:19; 35:25. 

Persoalan Waktu 

 2Taw.36:22 menunjukkan waktu  sesudah masa Ezra, jadi sekitar tahun 537BC. 1Taw.3:19-
24 menceritakan keturunan Zerrubabel sampai ke-6. Kalau Zerubbabel tahun 520 SM, maka 
penyusunan terjadi antara tahun 400-340 SM. 
 Neh.13:6 mengatakan tahun ke-32 pemerintahan Artasastra (424 SM) karena kitab Tawarikh 
merupakan satu kesatuan dengan kitab-kitab Ezra dan Nehemia.  
 

POKOK-POKOK DISKUSI 

1.            Mengapa kitab-kitab sesudah Pentateuch disebut sebagai kitab Sejarah? dan sejarah apakah 
yang diceritakan di dalamnya? 

2. Sejarah dan kitab-kitab apakah yang menceritakan keadaan sebelum pembuangan dan apa 
yang sesudahnya? 

3. Coba bayangkan isi kitab Yosua dan mencakup keadaan sejarah yang bagaimana sajakah? 
Pelajaran apakah yang dapat diperoleh darinya? 

4. Apa yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim dan Rut?                   
5. Diskusikan isi serta pelajaran dalam kitab Samuel, Raja, Tawarikh. 

 

Catatan: 
Banyak data-data sejarah dan waktu terjadinya dapat diumpai baik di kitab Raja-Raja maupun Tawarikh 

sehingga mudah merujuknya. 

  


