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(Yayasan bina awam)                    103 – PENGANTAR PL (2) 

Sesudah Pembuangan 

Dalam peristiwa dalam Pembuangan di Babil dan Kembalinya bani Israel ke Palestina dan perbaikan Bait 
Allah di Yerusalem, ada tiga buah kitab, yaitu Esther, Ezra dan Nehemia. Ketiganya dalam Alkitab 

Perjanjian Lama di kelompokkan menjadi satu. Bacalah ISI ketiga kitab itu sebelum mempelajari bahan-
bahan berikut. 

 

EZRA & NEHEMIA 

 Nama kitab-kitab ini diambil dari nama tokoh-tokoh yang diceritakan di dalamnya sekalipun 
tidak semua bagiannya ditulis oleh mereka. Dalam kitab Massoret, kedua kitab Ezra dan Nehemia  
disatukan. 

Penulis Kitab 

 Tradisi Yahudi mengatakan sebagai buah tangan Ezra yang juga menulis kitab Tawarikh, 
sebab ada beberapa bagian yang menggunakan kata ganti nama ketiga. Adapula tambahan dari 
Nehemia. 
 Dalam Neh.1-7, Ezra sama sekali tidak disebut, tetapi dalam Neh.8-10, Ezra ditonjolkan 
sedang Nehemia sendiri tidak disebut kecuali dalam Neh.8:10. 
 2 bagian kitab Ezra (4:8-6:18 dan 7:12-26) ditulis dalam bahasa Aram, ini menunjukkan 
adanya kemungkinan sumber lain. (bhs. Aram adalah bahasa nasional Parsi waktu itu). Juga dijumpai 
sumber-sumber lain yang dikutip oleh penulis (Ezr.1:24;1:9-11;2:1-7; Neh.7:4-12). 

Persoalan Waktu 

 Ditulis kira-kira antara tahun 440-400 SM, dan menceritakan sejarah Israel mulai kejatuhan 
Babil pada tahun 538-430 SM. 

Isi Kitab 

 Seluruh kitab menceritakan kembalinya umat Israel ke 
Palestina dan perbaikan-perbaikan Bait Allah maupun tembok 
kota Yerusalem. 
 Ceritanya berkisar sekitar tokoh-tokoh berikut: 
 EZRA, seorang Imam keturunan Harun (7:1-5) dan 
ahli torat (7:6). Ia cicit Imam Hilkia (7:1; 2Raj.22:8). 
 NEHEMIA, pelayan raja Artasastra (Neh.2:1). 
 ZERRUBABEL, seorang Yahudi keturunan Daud 

(1Taw.3:17-19; Mat.1:12-13) yang memimpin perjalanan kembali umat Israel dari Babil ke Israel 
selama 80 tahun pertama (538-458 SM). 
 Nama-nama tokoh yang lain yang juga disebutkan secara tidak langsung tetapi merupakan 
nabi-nabi yang bekerja pada saat-saat yang sama dengan ketiga tokoh tadi adalah Hagai, Zakharia, 
Maleakhi. 
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ESTHER 

 Kitab ini diberi nama demikian menurut nama tokoh Ratu yang diceritakan disitu. 

Isi Kitab 

 Isi kitab menceritakan kisah orang-orang Yahudi yang masih tinggal dalam pembuangan, dan 
khususnya kejadian yang terjadi dalam istana raja Parsi yang berhubungan dengan pelepasan orang 
Yahudi dari penindasan. 
 Dalam kitab ini samasekali tidak ada keterangan mengenai Allah atau soal-soal keagamaan 
Yahudi, atau ibadat kepada Tuhan, kecuali Puasa (4:16;9:31), hal ini mungkin disebabkan suasana 
yang sangat berbahaya untuk melakukan ibadah secara terbuka kepada Yahweh (band. Dan.6:7-17), 
tetapi sekalipun demikian, kitab ini dengan jelas menceritakan campur tangan Allah terhadap 
keselamatan umatnya. 

Penulis Kitab 

 Penulis kitab ini tidak jelas siapa, kemungkinan oleh Tua-Tua Yahudi yang ada di Parsi, atau 
Mordekhai sendiri (9:20,32), dan juga diambil dari sumber-sumber lain dan buku Tawarikh raja-raja 
Medi dan Parsi (2:23;6:1;10:2). 

Persoalan Waktu 

 Kejadiannya terjadi kira-kira di antara sejarah yang 
diceritakan kitab Ezra dan kitab Nehemia.  
 Kemungkinan besar Ahasweros adalah raja Parsi yang 
Xerxes (bhs. Yunani) yang memerintah tahun 485-465 SM. 
Nilai sejarah kitab ini terlihat dari keterangan tarihk yang 
lengkap (10:2; 1Raj.14:19,29;15:23), juga keterangan mengenai 
tempat-tempat di negara Parsi yang dicatat dalam kitab ini yang 
menunjukkan konteks sejarah yang nyata sekali. 

 

POKOK-POKOK DISKUSI 

1. Apa isi dan pelajaran yang diceritakan dalam kitab Ezra? 
2. Apa isi dan pelajaran yang diceritakan dalam kitab Nehemia? 
3. Apa isi dan pelajaran yang diceritakan dalam kitab Esther? 

Kitab-Kitab Puisi 

           
Kelima kitab isinya berbentuk Puisi (poetical) mengungkapkan pergumulan batin manusia dengan 

Tuhannya yang diutarakan dalam bahasa sastra yang indah. Termasuk dalam kelompok Kitab-kitab Puisi 
ini adalah kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkotbah, dan Kidung Agung. 

 

Pengantar Kitab-Kitab Puisi adalah sebagai yang diuraikan dalam uraian 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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A Y U B 
 Tidak ada keterangan lain tentang Ayub kecuali dalam beberapa kitab lain (Yeh.14:14,20; 
Yak.5:11). 
 Nama kitab ini diambil dari nama tokoh yang 
dibicarakan di dalamnya. Kitab ini termasuk Ketubim (tulisan 
hikmat) dalam Massoret, isinya mengungkap pembicaraan 
filsafat mengenai ketidakadilan hidup, dimana orang saleh 
menderita. 
 Ada hubungan dengan kitab lain (Ayb.3 = Yer.20:14-18 
dan Ayb. 15:35 = Yes.59:4). Ada juga kesamaan pribadi antara 
Ayub dan pelayan Tuhan (bandingkan Ayb.16:10;30:9 = 
Yes.6;53:3; Ayb.7:17 = Mzm.8:4; Ayb.5:13 = 1Kor.3:19). 

Penulis Kitab 

 Penulis tidak jelas, tetapi tradisi Talmud (Baba Bathra)  mengatakan bahwa Musa yang 
menulis ketika melalui daerah yang diceritakan kitab ini.  Tempat Us, kemungkinannya sama dengan 
Edom (Mzm.137:7; Mal.1:2-5). Dalam peta, Edom terletak di antara Mesir dan Median. 

Dalam Yer.25:20-21, Us dikelompokkan dengan Edom, dan dalam Rat.4:21 disebut Edom 
mendiami Us. 

Persoalan Waktu 

 Latar belakang sejarah kitab ini terlihat di antara waktu Pendahuluan (1:1-11) dan Akhir Kata 
(42:7-17). 
 Suasana kitab bersifat Patriachal, ada usaha peternakan dan adanya petunjuk bahwa Ayub 
berlaku sebagai Imam menunjukkan waktu sebelum pembuangan ke Babil. Mungkin terjadi pada 
masa Patriach sebelum Musa. 

M A Z M U R 

 Nama kitab ini dalam kitab Ibrani disebut Sepher Tehilim (buku 
pujian) dan dimasukkan dalam kelompok Ketubim. Dalam LXX disebut 
dengan nama Psalmoi (= lagu). Bagian-bagian Mzm.9,10 dan 114,115 
masing-masing disatukan, sedang Mzm.116 dan 147 masing-masing dibagi 
dua bagian.  

Dalam Vulgata disebut dengan nama Liber Psalmorum, dan dalam 
Perjanjian Baru disebut sebagai kitab Mazmur (band.Luk.20:42; Kis.1:20). 

Isi Kitab 

 Kitab ini berisi kumpulan tulisan-tulisan pujian/doa dengan waktu 
penulisan yang berbeda-beda, juga dipakai sebagai bagian kebaktian-
kebaktian khusus (38:1;70:1 = pada waktu korban peringatan; 92:1 = pada 
waktu hari Sabat). 

 Dalam Perjanjian Baru jemaat mula-mula juga menggunakannya dalam kebaktian mereka 
(Kol.3:16; Yak.5:13). 
 Isi kitab dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang masing-masing diakhiri dengan pujian 
(Doxology), sedangkan Mzm.150 seluruhnya merupakan pujian sebagai penutup seluruh Mazmur-
mazmur! 

I  = 1 - 41; 
II = 42 - 72; 
III = 73 - 89; 
IV = 90 - 150. 
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Persoalan Waktu 

 Waktu tidak tentu, sebab masing-masing bagian mempunyai waktunya sendiri-sendiri, 
misalnya: 

Masa Pemerintahan Daud: Mzm. 18;34-52 dst.; 
Masa Keluaran Musa: Mzm.90-100; 106; 
Masa sesudah dibuang: Mzm. 126. 

 Yesus dalam pengajarannya banyak mengutip Mazmur sampai akhir pekerjaanNya 
(Mat.27:46 =  Mzm.22:2 /Yoh.19:28  = Mzm.22:16), sedang Martin Luther menyebut kitab Mazmur 
sebagai Alkitab Mini (Bible in Miniature). Yohanes Calvin tokoh reformasi lainnya juga menyukai 
kitab ini. 

Jenis-Jenis Mazmur 

Nyanyian/lagu: untuk memuji Tuhan, Mzm.8;19;29;33;68;98;100;103;105;117;145-150. 
Ratapan Bersama: keluhan kepada Allah = Mzm.44;74;79;80;83;85. 
Nyanyian Kerajaan: hubungan dengan raja-raja Israel = Mzm.18;20;21;45;101;110;132. 
Ratapan Pribadi= Mzm.3;7;13;25;51. 
Ucapan Syukur Pribadi: dinyanyikan pada upacara Bait Allah = Mzm.9;18;30;32;34; 

66;76;116.  
Nyanyian Tuhan sebagai Raja = Mzm.47;93;96;97.  
Mazmur Ziarah = Mzm. 84;120-134.  
Sejarah Israel = Mzm.78;95;105; 106;114.  
Mazmur mengenai Messias = Mzm. 2;8;16;22;45;69;72;89;110;118;132. 

A M S A L 

 Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Misle yang berarti Amsal, dan dalam versi Vulgata 
disebut Liber Proverbiorum. 

Isi Kitab 

 Amsal tentang kebajikan dengan penekanan Takut Akan Tuhan 
serta anjuran agar Memelihara HukumNya. Sifat isinya: 

  17:22 Antitesa; 
16:3 Sinonim; 
16:8 Kontras. 

Persoalan Waktu 

 Petunjuk kuat mengesankan penulisan terjadi pada Zaman Raja-
Raja atau pada Masa Salomo pada akhir abad X SM. 

Penulis Kitab 

 Sebagian besar ditulis oleh raja Salomo (1:1;10:1, band. 1Raj.4:32; 2Taw.1:10; Pkb.12:9). 
Data lain menunjukkan bahwa penulisnya: 

  Orang berhikmat (22:17;24:23); 
Amsal Salomo yang dikutip hamba Hizkia (25:1); 
Kata-kata Agur, anak Yakeh (30:1); 
Kata-kata raja Lemuil (31:1); 
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PENGKOTBAH 

 Dalam bahasa Ibrani, nama kitab ini disebut sebagai 'kata-kata Kohelet, anak Daud, raja 
Yerusalem' (1:1,2), dan dimasukkan dalam gulungan Megiloth. 
 Dalam LXX/Vulgata, disebut sebagai Ekklesistas yang diikuti oleh terjemahan bahasa 
Inggeris sebagai Ecclesiastes dan dimasukkan ke dalam tulisan hikmat. 

Isi Kitab 

 Isi menceritakan kesia-siaan segala sesuatu di muka bumi ini, dan 
kesimpulan-kesimpulan terdapat pada akhir bagian fasal-fasal 2,5,8 dan 12. 
Biasa dibacakan pada hari Raya Pondok. 

Penulis Kitab 

 Kitab ini disebut ditulis oleh Salomo  (1:12,16;2:7,9;12:9). Ia adalah 
anak Daud (1:1), ini dikuatkan dengan sifat isinya yang mirip dengan Amsal 
Salomo. 
 Alasa yang meragukan Salomo sebagai penulis kitab adalah banyak 
keadaan yang tidak sesuai dengan suasana kemakmuran dan keadilan masa 
pemerintahan Salomo (band.1:2-11; 3:1-16;4:1-3;5:7;7:1;10:6). 

Pembagian Kitab 

 Kitab ini dibagi dalam 2 (dua) bagian:  

Pertama: Mengenai kesia-siaan segala sesuatu (1-6); 
Kedua: Ketentuan hidup yang bijaksana (7-12). 

KIDUNG AGUNG 

 Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut Sir Hassarim (lagu 
dari lagu-lagu) sedangkan dalam LXX disebut sebagai Asma 
Asmaton dan dalam Vulgata disebut Canticum Canticorum yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai Canticles atau 
Song of Solomon. 
 Kitab ini dalam naskah Ibrani termasuk yang pertama 
dari lima kitab yang dimasukkan Megiloth (tulisan suci) yang 
biasanya dibacakan kelima-limanya pada hari-hari raya Yahudi: 

 Kidung Agung = Paskah; 
 R u t   = Pentakosta; 
 Pengkotbah  = Tabernakel; 
  Esther   = Hari Raya Purim; 
  Ratapan   = Peringatan hari kehancuran Yerusalem. 

Isi Kitab 

 Isi kitab menunjukkan pujian Cinta Kasih yang setia antara pengantin laki-laki dan 
pengantin wanitanya, menunjukkan penghargaan akan perkawinan yang suci (band. Mzm.45). 

Penulis Kitab 

 Raja Salomo dianggap sebagai penulis yang paling memenuhi syarat, namanya dijumpai 6 
kali (1:1;3:7;3:9,11;8:11,12), dan tiga kali pemujaan raja (Salomo?) (1:4,12;7:5). 
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Masalah 

 Ada kritik yang ditujukan pada kitab ini yang isinya terlalu berterus terang tentang 
pengungkapan cinta birahi antar pria dan wanita. Kalau kita perhatikan dengan benar-benar isi Kitab 
Suci, memang isinya sering bercerita secara terus terang mengenai keadaan manusia, tidak dibuat-
buat atau direkayasa dan dari keadaan manusiawi demikian itulah diberitakan Kebenaran Allah 
kepada umat manusia! 
 Kalau isi kitab Kidung Agung benar-benar dicamkan, maka dari bentuk kata-kata puitis dan 
romantis ini terungkapkan arti kesetiaan dan hubungan Kasih antar suami isteri yang bernilai tinggi 
untuk direnungkan! Dibalik itu, ada pula yang menafsirkan isi Kidung Agung sebagai bayangan 
kesetiaan antara Kristus dan jemaat sebagai mempelai wanitanya). 
 

 

POKOK-POKOK DISKUSI 
 

 

1. Ayub adalah kitab filsafat, coba diskusikan makna dialog-dialognya; 
2. Renungkan isi Mazmur 119, apa temanya? Buatlah garis besar pelajaran berdasarkan pasal 

ini; 
3. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal mengenai Hikmat, renungkanlah setiap pasal sehari 

selama sebulan! Apa kira-kira dampaknya bagi kehidupan rohani saudara? 
4. Dalam Pengkotbah, terlihat pesimisme yang berlebihan, benarkah? dan Hikmat apakah 

yang dikandungnya? 
5. Apakah isi penghiburan yang disampaikan kitab-kitab Puisi? 

 

 


