


Kejadian

Kitab asal mula. Permulaan dari alam semesta, ras manusia, dll. Sebagian besar merupakan catatan dari
permulaan sejarah dari umat Allah. Bagian pertama dari kitab ini mencakup awal mula sejarah manusia, 
menceritakan Ciptaan, Kejatuhan, Banjir dan Penyebaran bangsa-bangsa (manusia tersebar ke seluruh
penjuru dunia setelah Menara Babel). Bagian yang kedua mencakup kehidupan para sesepuh—Abraham, 
Ishak, Yakub dan Yusuf.



Keluaran

Perbudakan, pembebasan dan permulaan sejarah orang Ibrani dalam perjalanan menuju ke tanah
Kanaan, di bawah pimpinan Musa. Termasuk kisah kehidupan Musa dan pembebasan bangsa Ibrani
dari Mesir serta pemberian hukum Taurat.



Imamat

Buku mengenai hukum Musa. Mengajarkan jalan
menuju Tuhan melalui persembahan. Kita tidak lagi
berada di bawah hukum-hukum tersebut sejak kematian Yesus. 
Kitab tersebut sebagian besar mengenai peraturan imam dan 
penerapan praktis dari hukum di antara bangsa-bangsa. 
Penekanan ditempatkan pada pemisahan bangsa Ibrani dari
pengaruh agar bangsa tersebut tetap terjaga kemurnian
keagamaannya.



Bilangan

Buku mengenai ziarah bangsa
Israel. Lanjutan dari Keluaran, yang 
menggambarkan tentang
pengembaraan
selama 40 tahun di 
padang belantara.

Ulangan

Pengulangan dari
hukum-hukum
yang 
diberikan
sebelum bangsa
Israel memasuki
tanah Kanaan. 
Lanjutan dari
Kitab Bilangan. 
Ketiga bab yang 
terakhir
mengisahkan
tentang hari-hari
terakhir Musa.



Yosua

Mengisahkan tentang Yosua, 
pengganti Musa. Yosua-lah yang 

memimpin bangsa Israel masuk ke
Tanah Yang Dijanjikan setelah

kematian Musa. Kitab tersebut
mencatat peristiwa

perebutan Tanah Kanaan 
di bawah pimpinan Yosua dan 

pembagian negeri di 
antara 12 suku.



Hakim-hakim 

Hakim-hakim, disebut
demikian karena
hubungannya dengan
masa penguasa dan 
hakim, mulai dari
bangsa Israel sejak
kepemilikan akan
Tanah Kanaan hingga
zaman Samuel. 
Mencakup 300 tahun
sejarah—enam kali 
penaklukan dan 
penundukkan bangsa
Israel, serta
bermacam-macam
pembebasan negeri 
melalui 15 hakim-
hakim. Termasuk
cerita petualangan
Simson. 



Rut 

Cerita yang indah

mengenai bagaimana

Rut, seorang asing, 

menjadi nenek

moyang dari Daud 

dan Yesus. Kisah

cinta! Rut, orang 

Moab, pergi ke

Yehuda dengan

mertuanya, Naomi. Di 

sana Rut bertemu

dan menikah dengan

Boas. 



1 dan 2 Samuel

Sejarah mengenai Samuel (imam dan nabi) dan merupakan permulaan
dan awal tahun dari zaman kerajaan di Israel (ketika mereka dipimpin
oleh raja-raja untuk pertama kalinya) di bawah kekuasaan Saul dan Daud. 
Kitab Samuel yang pertama mengisahkan tentang organisasi dari
kerajaan, tindakan Samuel, bagaimana Saul menjadi raja, kejatuhannya, 

dan permulaan dari pemerintahan Raja 
Daud. Kitab Samuel yang kedua
menceritakan tentang pemerintahan
raja Daud.



1 dan 2 Raja-raja

Awal sejarah dari
kerajaan Israel, hingga
terbaginya Kerajaan. 
(Israel dan Yehuda 
terpisah.) Termasuk
kehidupan dari Elia dan 
Elisa, dua orang nabi
yang terkemuka.



1 dan 2 Tawarikh

Sebagian besar adalah catatan mengenai
pemerintahan Daud, Salomo, dan raja-raja 
Yehuda sampai pada masa Penawanan (ketika
Babel menaklukkan Yehuda dan membawa
begitu banyak orang Yahudi untuk menjadi budak
di Babel.) Ada juga pengulangan dari apa yang 
sudah tertulis di kitab Samuel dan Raja-raja.



Ezra

Kelanjutan dari kitab 

Tawarikh. Catatan

mengenai kembalinya

bangsa Yahudi dari

penawanan di Babel dan 

pembangunan kembali bait 

di Yerusalem.

Nehemia

Catatan mengenai

pembangunan kembali tembok

Yerusalem dan kebangunan

rohani umat Allah. 



Ester

Cerita mengenai pembebasan Ratu Ester (seorang Yahudi yang menjadi istri dari raja Persia) bagi bangsa
Yahudi dari komplotan Haman di pengadilan raja Persia. 



Ayub

Persoalan dengan
kemalangan, 
menunjukkan kedengkian
Setan, kesabaran Ayub, 
perasaan paling benar, 
kesia-siaan filsafat
manusia, hikmat ilahi dan 
pembebasan akhir dari
penderitaan. Pada 
umumnya diterima
sebagai kitab yang paling 
tua di dalam Alkitab dan 
kemungkinan ditulis
sebelum zaman Musa.



Mazmur

Kumpulan dari 150 lagu rohani, syair, puji-pujian, doa

dan nubuatan. Banyak yang ditulis oleh Raja Daud. 

Mazmur sangat membangkitkan semangat untuk

dibaca selama waktu teduh Anda. Beberapa pasal

kunci dari Mazmur juga sangat indah dan sangat 

bermanfaat untuk dihafalkan.



Amsal

Kumpulan kutipan moral dan pepatah keagamaan, serta

tulisan mengenai hikmat, kesederhanaan, keadilan, dll. 

Kebanyakan ditulis oleh Raja Salomo, namun demikian

ada perdebatan tentang beberapa penulis lainnya.

Pengkhotbah

Pemikiran Salomo yang bijak tentang

kesia-siaan hidup dan tanggung jawab

manusia serta kewajibannya kepada

Allah, dll. 

Kidung Agung

Syair cinta yang.



bernubuat sejak masih muda. Misinya adalah meramalkan malapetaka
di atas bangsanya karena begitu banyak dosanya. Oleh karena itu para 
imam dan bangsa tidak membenci dia. Yeremia memperingatkan bangsa
Yahudi agar tidak melawan Babel, melainkan agar menyerah, dan Allah 
akan meringankan hukuman bagi mereka.

Ratapan

Juga ditulis oleh Yeremia. Sebuah lagu dukacita atas kehancuran

Yerusalem. 

Yesaya

Sebuah kitab yang kaya akan nubuatan mengenai Mesias dan 

nubuatan lainnya tentang masa depan, bercampur dengan

kesengsaraan yang dijatuhkan ke atas bangsa-bangsa yang 

berdosa. 

Yeremia

Yeremia hidup mulai zaman Raja 

Yosia sampai zaman penawanan

di Babel. Tema utama dari kitab ini

adalah kebiasaan melakukan hal

yang  tercela, perbudakan dan 

pemulihan bangsa Yahudi. Yeremia

menerima panggilan untuk



Yehezkiel

Yehezkiel hidup selama masa 
pengucilan (di Babel). Buku ini
dibagi menjadi 2 bagian: Bagian 
pertama tentang dosa dan
kebencian Yerusalem, bagian yang 
kedua melihat ke masa depan
dengan harapan bahwa kota
Yerusalem akan dipulihkan setelah
kota itu dibersihkan dari dosa-
dosanya. Bagian yang 
kedua juga berisi nubuatan

tentang kedatangan
Kerajaan Surga dan 
kedatangan Yesus.



Daniel

Nubuatan tentang masa 
depan.



Hosea

Hidup di masa yang sama dengan Yesaya dan Mikha. Pemikiran

utamanya: Hosea menganjurkan untuk kembali kepada Allah.

Yoel

Seorang nabi dari Yudea, ia menulis kitab ini
selama wabah belalang, waktu yang sangat sulit. 
Kitab ini berisi pembicaraan akan pertobatan dan 
berkat-berkatnya, ramalan tentang Roh Kudus.

Amos

Amos adalah seorang nabi penggembala yang 
menuliskan tentang keegoisan dan dosa. Kitab ini
berisi rangkaian dari lima penglihatan dan 
memprediksi pemerintahan Tuhan secara universal. 
Amos menyatakan bahwa Allah adalah penguasa
dari seluruh dunia.

Obaja

Topik yang paling penting—malapetaka atas Edom dan pelepasan terakhir

dari Israel. Kitab yang paling singkat dalam Perjanjian Lama, hanya satu bab.



Yunus

Cerita dari
pekabar Injil
yang segan
untuk pergi ke
kota besar
Niniwe, yang 
belajar tentang
kepatuhan dan 
belas kasihan

ilahi dari pengalaman pahit
yang dialaminya. Dialah
orang yang



Mikha

Kitab ini memberikan

gambaran yang gelap

dari kondisi moral Israel 

dan Yudea dan 

meramalkan

terbentuknya Kerajaan 

Allah dimana kebenaran

akan bertahan.

Nahum

Kehancuran dari

Niniwe, ibukota dari

Asyur. Juga berisi pen 

gajaran lazim yang 

menentang peperangan

dan militer.Habakuk

Ditulis dalam periode orang Kasdim. Kitab ini prihatin akan masalah kejahatan yang tidak dihukum di 

dalam dunia. Diungkapkan kepada Habakuk bahwa tentara Kasdim (Babel) dimaksudkan Tuhan untuk

menghukum yang jahat dan bahwa kejahatan akan menghancurkan diri sendiri. Kitab ini diakhiri dengan

puisi ucapan syukur dan iman yang kuat.



Zefanya

Kitab ini penuh dengan ancaman Allah terhadap mereka yang memberontak, tetapi diakhiri dengan
penglihatan dari kemuliaan dari umat
Allah di masa depan.

Hagai

Rekan sekerja Zakharia. Ia memarahi

orang Yahudi untuk kelambanan dalam

membangun bait yang kedua; tapi

menjanjikan kembalinya

kemuliaan Allah ketika

bangunan itu selesai.



Zakharia

Hidup sezaman dengan Hagai. Ia membantu menggerakkan

orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Ia

menerima rangkaian delapan penglihatan , dan melihat

kemenangan terakhir dari Kerajaan Allah. Zakharia

memberikan ramalan yang spesifik mengenai

kedatangan Yesus sang Mesias: kematian-Nya 

untuk menghapus dosa, Kristus sebagai Raja dan 

Imam, Yesus masuk ke Yerusalem dengan penuh

kemenangan, dikhianati demi 30 uang perak, 

tangan-Nya ditusuk pada saat penyaliban dan 

banyak lagi.

Maleakhi

Ia memberikan gambaran yang jelas
tentang penutupan periode dari sejarah
Perjanjian Lama. Ia memperlihatkan
perlunya pembaharuan sebelum
kedatangan Mesias. Pesan terakhir untuk
orang-orang yang tidak taat.
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