


Matius 

Matius adalah mantan pemungut cukai, kemudian
menjadi salah satu dari para rasul. Kitabnya ditulis
sebagian besar ditujukan untuk orang Yahudi, untuk
menyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. 
Banyak referensi Perjanjian Lama di dalam kitab ini

karena Matius ingin
memperlihatkan bagaimana
Yesus telah menggenapi
nubuatan-nubuatan tersebut. 

Matius merupakan
saksi mata dari banyak
kejadian yang 
ditulisnya.



Markus

Markus adalah teman Petrus, juga teman
Paulus. Injilnya berisi apa yang ia dengar
dari cerita Petrus. Ia menekankan pada 
kuasa supernatural dari Yesus atas alam, 
penyakit dan setan. Semua energi ilahi ini
dilakukan untuk kebaikan manusia. 



Lukas

Lukas adalah seorang tabib Yunani (satu-satunya penulis
yang bukan Yahudi di Perjanjian Baru) dan adalah teman
Paulus. Ia menulis biografi Yesus yang paling lengkap, 
menggambarkan Ia sebagai Anak manusia, penuh belas
kasihan untuk orang berdosa dan orang miskin.



Yohanes

Yohanes adalah salah seorang rasul
yang pertama-tama. Yohanes
mengerti kedalaman rohani dari Kasih 
Allah, keselamatan-Nya, apa arti Yesus
untuk seluruh dunia dan bukan hanya
untuk orang Yahudi. Kitab Yohanes
berisi lebih banyak kata-kata 
diucapkan oleh Yesus
dibandingkan dengan
kitab-kitab yang lain.



Kisah Para Rasul

Kisah Para Rasul
mengikuti kitab 
Lukas dan 
dipercaya ditulis
oleh penulis yang sama. Kitab 
ini menceritakan apa yang 
terjadi pada murid-murid 
Yesus setelah kebangkitan-
Nya, kemudian berlanjut
dengan menjelaskan sejarah
Gereja Awal, perubahan
Paulus dan perjalanannya, dll. 
Kisah Para Rasul menekankan
bahwa Gereja secara terus-
menerus dipimpin oleh Roh
Kudus.



Roma

Dialamatkan untuk orang-orang Kristen di Roma. Pasal 1-11 mendiskusikan tentang rencana dari

keselamatan. Pasal 12-16 sebagian besar berisi nasihat yang berhubungan dengan kerohanian, sosial dan 

tugas-tugas warga negara.



1. Korintus

Ditujukan untuk gereja di 
Korintus. Topik utama –
pembersihan gereja dari
berbagai macam kejahatan, 
selain juga instruksi yang 
mengandung doktrin.

2. Korintus

Karakteristik dari pelayanan
dan pemulihan nama baik
dari posisi kerasulan Paulus.



Galatia

Kitab yang penting karena menerangkan dengan sangat 

jelas konsep keselamatan berdasarkan iman, bukan

usaha.

Efesus

Rencana dari keselamatan. Semua rintangan antara orang 

Yahudi dan orang yang bukan Yahudi telah dipatahkan.

Filipi

Surat untuk gereja di Filipi. Ini

mengungkapkan ketaatan Paulus 

yang kuat kepada Kristus, 

pengalamannya di dalam penjara, 

dan kepeduliannya yang dalam

bahwa gereja hendaknya tetap

setia di dalam doktrin.

Kolose

Bimbingan untuk meninggalkan filsafat duniawi dan 

dosa. Yesus adalah kepala Gereja.



1. Thesalonika

Nasihat dan bimbingan. Juga nubuatan tentang Akhir 
Zaman.

2. Thesalonika

Lebih banyak lagi mengenai
kedatangan Yesus yang kedua
kali dan peringatan-peringatan
kepada orang percaya.

1. Timotius

Bimbingan kepada imam muda

mengenai tingkah laku dan                              

pelayanannya.

2. Timotius

Surat Paulus yang terakhir, ditulis tidak 
lama sebelum kematiannya, 
memberikan bimbingan kepada 
“anaknya di dalam Injil” yang terkasih.



Titus

Bimbingan yang diberikan kepada teman yang dipercaya.

Filemon

Surat pribadi yang ditulis untuk Filemon, memohon agar dia
menerima dan mengampuni Onesimus, budak yang melarikan diri.

Ibrani

Kemungkinan besar penulisnya adalah Paulus. Ditulis
untuk orang Kristen Yahudi, yang mana menjelaskan
tentang doktrin keselamatan. Juga berisi tentang

sejarah umat Allah yang amat membangkitkan semangat (Pasal
11).

Yakobus

Kemungkinan ditulis oleh Yakobus, saudara dari Yesus. 
Dialamatkan untuk orang Yahudi yang sudah bertobat dan 
menyebar dari Israel. Tema utamanya adalah kepercayaan yang 
dijalankan, diwujudkan dalam pekerjaan yang baik, sangat 
berbeda dengan penyataan iman saja.



1 Petrus

Surat yang membesarkan semangat, ditulis oleh 
Rasul Petrus untuk orang percaya yang tersebar
di Asia Kecil. Topik utama: Sesuatu yang 
istimewa milik orang-orang percaya yang 
mengikuti contoh Yesus, mereka memiliki
kemenangan di tengah-tengah pencobaan
dan menjalankan hidup yang deberkati
di dunia yang tidak bersahabat.

2 Petrus

Peringatan terhadap
guru-guru palsu dan para 
pencemooh.



1 Yohanes

Ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat ini menekankan
pentingnya sesuatu yang istimewa akan
pengetahuan rohani yang dimiliki oleh orang-
orang yang percaya, kewajiban untuk bersekutu
dan tali persaudaraan.

2 Yohanes

Pesan singkat atas kebenaran ilahi dan kesalahan
duniawi.

3 Yohanes

Surat pujian yang ditulis untuk
Gayus.

Yudas

Penulisnya kemungkinan adalah
saudara dari Yakobus, dan 
saudara dari Yesus. 
Contoh-contoh sejarah dari

kemurtadan dan penghakiman ilahi atas orang-orang berdosa.



Wahyu

Ini ditulis oleh Rasul Yohanes
(ketika berada dalam pengasingan), 
yang juga merupakan penulis dari Injil
Yohanes dan tiga Surat. Kitab Wahyu 
berisi nubuatan-nubuatan yang rumit
dan rinci mengenai masa depan, 
dengan banyak rincian tentang
Akhir Zaman, peristiwa-peristiwa
yang mendahului dan mengikuti
kedatangan Yesus yang kedua kali, 
hingga sampai ke Millennium (Masa 
Seribu Tahun). Ditutup dengan
gambaran yang indah tentang Surga.
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