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Ketika membaca Alkitab, penting bagi kita untuk mengikuti cara Allah. Kal-
ender juga harus sesuai dengan yang Allah gunakan.

1.  KALENDAR MODERN TIDAK BISA DIGUNAKAN UNTUK MENG-
HITUNG TANGGAL DAN TAHUN DI ALKITAB

Kalendar di Alkitab berbeda dengan kalender yang kita pakai sekarang.

(1) Kalender Julius/ Julian

Kalender ini digunakan sejak tahun 45 SM, yang mana satu tahun sekitar 
365,25 hari dengan 100 kali tahun kabisat setiap 400 tahun. Namun, kalen-
der ini terlambat 11 menit 14 detik setiap tahunnya yang menyebabkan 
selisih sekitar 10 hari pada abad ke-16.

2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  1

Penyelenggaraan Sejarah 
Penebusan dari 

KALENDER 
ALKITAB  

Kel 12:2   

"Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan 
menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.

Yes 55:8-9  

Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah 
jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 9 Seperti tingginya langit dari 
bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-
Ku dari rancanganmu.
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(2) Kalender Gregorian

Dipakai sejak tahun 1582. Kalender ini mengoreksi selisih 10 hari yang telah terjadi.
Satu tahunnya sekitar 365,2425 hari dengan 97 tahun kabisat setiap 400 tahun.

Oktober 1582

M S S R K J S

1 2 3 4 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia tidak dapat se-
cara sempurna menggambarkan pemeliharaan Allah. Seberapa hebat kalender manusia, 
tetap tidak ada yang sempurna.

2. BERBAGAI KALENDER DALAM ZAMAN YANG BERBEDA DI ALKITAB

(1)  Pada zaman Nuh, tanggal ketujuh belas bulan ketujuh adalah hari ke-151 sejak 
tanggal ketujuh belas bulan kedua.

Kej 7:11 Pada waktu umur Nuh enam ratus tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang 
ketujuh belas bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang 
dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit.

Kej 8:3–4  dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu 
sesudah seratus lima puluh hari. 4 Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas 
bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat.

Tanggal 17 bulan ke- 2 saat 
umur Nuh 600 tahun

150 hari kemudian
Tanggal 17 bulan ke- 7 saat 

umur Nuh 600 tahun

Air bah dimulai qatseh (ָקֶצה) = 
“akhir” (kepenuhan)

Air makin surut sesudah 
seratus lima puluh hari

Bahtera terkandas di pe-
gunungan Ararat
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Kata Ibrani dari kata yang diterjemahkan sebagai “terkandaslah” pada Kejadian 8:4 adalah 
wattanah (ַנח  yang memiliki bentuk tata bahasa waw konsekutif. Artinya, 150 hari penuh (ַוָָּת֤
telah berlalu, lalu secara langsung bahtera terkandas pada pegunungan Ararat. Oleh kare-
na itu, artinya tanggal 17 bulan ke-7 adalah hari ke-151 sejak tanggal 17 bulan ke- 2.

(2) Kalender apa yang digunakan di zaman Nuh?

 BUKAN kalender yang kita pakai sekarang (Gordon J. Wenham).
Hal ini dikarenakan siklus musim yang ada sekarang terjadi setelah air bah.

Kej 8:22  Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, 
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam."

Sebelum air bah, iklim bumi sama dimana-mana. Hal ini yang memungkinkan binatang 
dibawa masuk hanya dalam 7 hari, dari tanggal 10 bulan ke- 2 sampai tanggal 17 bulan 
ke- 2.

 Bukan juga kalender orang Yahudi (umur Nuh 600 tahun).

Bulan 2 3 4 5 6 7 Total

Hari 13 hari 30 hari 29 hari 30 hari 29 hari 17 hari 148 hari

 Kemungkinan terdapat 30 hari dalam satu bulan dan 360 hari dalam satu tahun.

Bulan 2 3 4 5 6 7 Total

Hari 14 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 17 hari 151 hari

3. ALLAH MEMBERIKAN KALENDER BARU SEBELUM EKSODUS

(1) Alasan

Ketika di Mesir umat Israel menggunakan kalender Mesir

Kel 12:2  "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi 
bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun.

(2) Struktur Kalender

 Menggunakan kalender matahari yang terdiri dari 354 hari dalam satu tahun.
 6 bulan terdiri dari 30 hari dalam satu bulan. 6 bulan lainnya terdiri dari 29 hari dalam 
satu bulan.
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 Untuk menyesuaikan selisih 11 hari dalam satu tahun dengan kalender matahari, ter-
dapat 7 kali tahun kabisat setiap 19 tahun. 
Pada tahun kabisat terdapat 13 bulan dan bulan ke-13 disebut bulan Adar ke-2.
 Standar menambahkan bulan kabisat berdasar apakah bulir jelai telah muncul atau 
belum.
Karena mereka harus mempersembahkan buah pertama untuk menjaga hari raya Buah 
Bungaran (dari tanaman jelai) pada hari sesudah sabat yang jatuh selama periode hari 
raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi.

Im 23:10–11 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila 
kamu sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, 
maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, 
11 dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan TUHAN, supaya TUHAN 
berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu.

Im 23:15–16  Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu 
waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap tujuh minggu; 
16 sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu 
kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada TUHAN.

Kata “sabat” pada Im 23:11, 15 adalah hashabbath (ַהַַּׁשָָּבת), yang menunjuk pada hari sa-
bat ‘itu’, yang jatuh selama periode hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi.

Im 23:7   Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah 
kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.

4. KALENDER ALKITAB SETELAH EKSODUS

(1) Bulan Pertama: Nisan atau Abib (nama gaya Kanaan) – Maret/April  

Dalam bahasa Ibrani (nîsān) (ִניָסן) yang berarti “kepergian mereka”, yang menggambarkan 
eksodus yang terjadi pada bulan ini. Nama gaya Kanaannya adalah ('ābîb) (ָאִביב) , menun-
juk pada “kuncup jelai muda yang baru bertunas”, yang menandakan permulaan masa 
penuaian jelai pada waktu tersebut.   

Esth 3:7 Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua belas zaman 
raja Ahasyweros, orang membuang pur--yakni undi--di depan Haman, hari demi hari dan 
bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang kedua belas, yakni bulan Adar. 

Kel 13:4  Hari ini kamu keluar, dalam bulan Abib.



8

(2) Bulan ke-2: Iyar atau Ziw (nama gaya Kanaan) – April/Mei

Dalam bahasa Ibrani ('îyār) (ִאָָּיר) yang berarti “terbuka”, dan nama gaya Kanaannya ada-
lah (ziw) (ִזְו) yang berarti “cahaya, bulan bunga-bungaan”.

1 Raj 6:1 Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh sesudah orang Israel 
keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, 
dalam bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi 
TUHAN.

(3) Bulan ke-3: Siwan – Mei/Juni

Dalam bahasa Ibrani (sirwān) (ִסיָון) yang berarti “penutup mereka.”

Est 8:9  Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja, dalam bulan yang ketiga-
-yakni bulan Siwan--pada tanggal dua puluh tiga, dan sesuai dengan segala yang 
diperintahkan Mordekhai ditulislah surat kepada orang Yahudi, dan kepada para wakil 
pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Etiopia, seratus 
dua puluh tujuh daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-
tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan 
bahasanya.

(4) Bulan ke-4: Tamus – Juni/Juli

Dalam bahasa Ibrani (tammûz) (ַָּתּמּוז) yang berarti “tunas kehidupan.”

(5) Bulan ke-5: Ab – Juli/Agustus

Dalam bahasa Ibrani ('āb) (ָאב) yang berarti “ayah.” Juga berarti “buluh”, tapi jarang digu-
nakan.

(6) Bulan ke-6: Elul – Agustus/September

Dalam bahasa Ibrani ('ělûl) (ֱאלּול) yang berarti “kehampaan, sepele.”

Neh 6:15  Maka selesailah tembok itu pada tanggal dua puluh lima bulan Elul, dalam 
waktu lima puluh dua hari.. 

(7) Bulan ke-7: Tisri atau Etanim (nama gaya Kanaan) – September/Oktober

Dalam bahasa Ibrani (tišrî) (ִָּתְְׁשֵרי) yang berarti “pertama, persembahan”. Nama gaya
Kanaannya adalah Etanim (ֵאיָתִנים) yang berarti “abadi” dan nama lainnya adalah “Bulan 
Sungai yang Abadi”. 

1 Raj 8:2  Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di 
hadapan raja Salomo semua orang Israel.
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(8) Bulan ke-8: Markhesywan atau Bul (nama gaya Kanaan)– Oktober/November

Dalam bahasa Ibrani (marhešwān) (ַמְרֶחְְׁשָון) yang berarti “bulan ke- 8”. Nama gaya Kanaan-
nya adalah (bûl) (ָּבּול) yang berarti “bertambah, memproduksi” dan memiliki nama lain, 
yaitu “Bulan Curah Hujan”.

1 Raj 6:38  dan dalam tahun yang kesebelas, dalam bulan Bul, yaitu bulan kedelapan, 
selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala 
rancangannya; jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.

(9) Bulan ke-9: Kislew – November/Desember

Dalam bahasa Ibrani (kislēw) (ִִּכְסֵלו) yang berarti “keyakinannya.”

Neh 1:1  Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew tahun kedua puluh, ketika aku 
ada di puri Susan,

Zak 7:1  Pada tahun yang keempat zaman raja Darius datanglah firman TUHAN kepada 
Zakharia, pada tanggal empat bulan kesembilan, yakni bulan Kislew.

(10) Bulan ke-10: Tebet – Desember/Januari

Dalam bahasa Ibrani (tēbēt) (ֵטֶבת) yang berarti “kebaikan.”

Est 2:16  Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap raja Ahasyweros ke dalam 
istananya pada bulan yang kesepuluh--yakni bulan Tebet--pada tahun yang ketujuh 
dalam pemerintahan baginda.

(11) Bulan ke-11: Syebat – Januari/Februari

Dalam bahasa Ibrani (šěbāt) (ְְׁשָבט) yang berarti “tongkat, dahan kecil, keturunan.”

Zak 1:7  Pada hari yang kedua puluh empat dari bulan yang kesebelas--itulah bulan 
Syebat--pada tahun yang kedua zaman Darius datanglah firman TUHAN kepada nabi 
Zakharia bin Berekhya bin Ido, bunyinya:

(12) Bulan ke-12: Adar – Februari/ Maret

Dalam bahasa Ibrani ('ădār) (ֲאָדר) yang berarti “mulia, bercahaya”.

Est 3:7  Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua belas zaman 
raja Ahasyweros, orang membuang pur--yakni undi--di depan Haman, hari demi hari dan 
bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang kedua belas, yakni bulan Adar.
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KESIMPULAN: KALENDER AKURAT MEMBERITAHUKAN PENANGGALAN AKU-
RAT DALAM SEJARAH PENEBUSAN.

(1) Kapankah hari raya Pentakosta yang paling pertama? tanggal 6 bulan ke- 3

<Kalender tahun 1446 SM>

Nisan

M S S R K J S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 161 17

18 19 20 21 22 23 24

2510 26 27 28 29 30

Iyar

M S S R K J S

1

2 3 4 520 6 7 8

9 10 11 12 13 14 1530

16 17 18 19 20 21 22

23 24 2540 26 27 28 29

Siwan

M S S R K J S

1 2 3 4 5 650 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

     

Pada tahun 1446 SM, bulan pertama terdiri dari 30 hari, sedangkan bulan kedua terdiri 
dari 29 hari.

Jadi, dari tanggal 16 sampai 30 pada bulan pertama, ada: 15 hari

Bulan ke-2 ada: 29 hari

Sampai tanggal 6 bulan ke-3 ada: 6 hari    

Jumlah hari: 50 hari
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(2) Hari tersebut adalah ketika Israel menerima Sepuluh Perintah.

 Mereka tiba di padang Gurun Sinai pada tanggal 1 bulan ke- 3.

Kel 19:1  Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di 
padang gurun Sinai pada hari itu juga.

Bahodesh hashelishi (ַָּבחֶֹדְׁש ַהְַּׁשִליְִׁשי) menunjuk pada hari bulan baru (hari pertama) dari 
bulan ke- 3.

ַָּבחֶֹדְׁש ַהְַּׁשִליְִׁשי ְלֵצאת ְָּבֵני־ִיְְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַָּבָּיֹום ַהֶֶּזה ָָּבאּו ִמְדַָּבר ִסיָני

 Musa mendaki dan turun Gunung Sinai yang PERTAMA kali pada tanggal 2 bulan ke- 3.

Kel 19:3 Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan TUHAN berseru dari gunung itu 
kepadanya: "Beginilah kaukatakan kepada keturunan Yakub dan kauberitakan kepada 
orang Israel: 

Pada hari tersebut, Musa turun dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat.

Kel 19:7  Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke 
depan mereka segala firman yang diperintahkan TUHAN kepadanya.

 Musa mendaki dan turun Gunung Sinai yang KEDUA kali pada tanggal 3 bulan ke- 3.  
Musa menyampaikan jawaban umat kepada Tuhan dan kembali turun.

Kel 19:8  Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: "Segala yang difirmankan TUHAN 
akan kami lakukan." Lalu Musapun menyampaikan jawab bangsa itu kepada TUHAN.

Kel 19:14  Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu; disuruhnyalah bangsa 
itu menguduskan diri dan merekapun mencuci pakaiannya.

Pada hari tersebut, ia menerima pesan Tuhan untuk menguduskan diri dan menyiapkan 
diri pada hari ketiga.

Kel 19:11 Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga TUHAN 
akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai.

 Mereka menanti tiga hari—tanggal 3,4, dan 5 bulan ke- 3.
 Musa mendaki dan turun Gunung Sinai yang KETIGA kali pada tanggal 5 bulan 3.

Kel 19:16 Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat 
dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga 
gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 

Kel 19:20 Lalu turunlah TUHAN ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka 
TUHAN memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas.
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Kel 19:21 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa: "Turunlah, peringatkanlah kepada 
bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan TUHAN hendak melihat-
lihat; sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa.

Kel 19:25  Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada 
mereka. 

 Setelah menerima Sepuluh Perintah pada tanggal 6 bulan ke- 3, Musa mendaki Gunung 
Sinai yang KEEMPAT kalinya (Kel 20:1-17).

Kel 20:21  Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang 
kelam di mana Allah ada.

(3)  Di Perjanjian Lama, Israel menerima Sepuluh Perintah (Firman) pada hari Pen-
takosta (hari ke-50). Di Perjanjian Baru, mereka menerima Roh Kudus pada hari 
Pentakosta.

Kis 2:1–4 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2 
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 
rumah, di mana mereka duduk; 3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala 
api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4 Maka penuhlah mereka 
dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang 
diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

Roh Kudus turun bersamaan dengan Firman.

Kis 10:44  Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua 
orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 

(4) Hari raya di Perjanjian Lama menggambarkan tugas pelayanan Yesus

Perjanjian 
Lama

Paskah 
(14/1)

Hari Raya Buah 
Bungaran (16/1)

Hari Raya Tujuh Minggu
(Menerima Sepuluh Perintah, 
6/3)

Yesus Penyaliban Kebangkitan
Pentakosta
(Roh Kudus turun)

Tiga hal ini terjadi secara bersamaan saat kita percaya Yesus

Rm 6:8  Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga 
dengan Dia.

2 Kor 4:10 Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya 
kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
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2 Kor 4:14 Karena kami tahu, bahwa Ia, yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan 
membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan 
kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. 

Ef 1:13  Di dalam Dia kamu juga--karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu 
Injil keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan 
Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.

Yoh 7:39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya 
kepada-Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.

Gal 3:5  Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu 
dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian 
karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan 
Injil?

Rm 6:13 Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa 
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai 
orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-
anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
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2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  2

Sejarah 

RAJA-RAJA 
ISRAEL UTARA 
Dan Penyelenggaraan Sejarah Penebusan 
yang Terkandung di Dalamnya

Sejak awal, kerajaan utara Israel menobatkan seorang raja yang bukan dari 
garis keturunan Daud. Sembilan dinasti akan terus mengulangi lingkaran 
setan pembunuhan dan pembalasan dalam upaya berdarah mereka untuk 
merebut takhta. Kerajaan didorong ke dalam kekacauan ekstrem yang ti-
dak pernah mencapai stabilitas sejati. 

1 Raja-raja 11:29-33

Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, nabi Ahia, 
orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain 
baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. 30 Ahia memegang 
kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi dua belas 
koyakan 31 dan ia berkata kepada Yerobeam: ”Ambillah bagimu sepuluh 
koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel: Sesungguhnya 
Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan 
memberikan kepadamu sepuluh suku. 32 Tetapi satu suku akan tetap 
padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, 
kota yang Kupilih itu dari segala suku Israel. 33 Sebabnya ialah karena ia 
telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi 
orang Sidon, kepada Kamos, allah orang Moab dan kepada Milkom, 
allah bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang Kutunjukkan 
dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan tetap 
mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya. 
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Dengan melihat perbandingan dan kontras tahun-tahun pemerintahan raja-raja kerajaan 
Yehuda selatan dan Israel utara terungkaplah bagaimana sejarah penebusan dibentangkan 
selama masa-masa penuh gejolak tersebut melalui pemeliharaan Allah yang misterius dan 
ajaib, walaupun di tengah-tengah serangan setan yang tanpa henti. 

1.  KEPENTINGAN DARI PENETAPAN KRONOLOGI AKURAT DARI TAHUN-TAHUN 
PEMERINTAHAN

Sejarah penebusan yang berpusat pada Yesus Kristus tidak maju secara acak tetapi meng-
genapi sesuai dengan jadwal yang tepat dari Allah.

Keluaran 12:1-2  Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: 2 "Bulan 
inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama 
bagimu tiap-tiap tahun. 

Keluaran 12:40-41 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh 
tahun. 41 Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah 
segala pasukan TUHAN dari tanah Mesir. 

Galatia 4:4  Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir 
dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 

Lebih lagi, Allah memerintahkan kita untuk "memperhatikan tahun-tahun keturunan 
yang lalu".

Ulangan 32:7  Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan 
yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada 
para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu.

ּבינּו ְׁשנוׁת ּדוׁר ָודֹור
Dor-vador    shenot      binu

 Perhatikanlah  dalam bahasa Ibrani adalah binu dari kata dasar bin yang artinya ‘ber-
pikir, meneliti, memahami dan mengamati’.
 Tahun-tahun dalam bahasa Ibrani adalah shenot yang artinya ‘tahun-tahun, tanggal 
dan kronologi’.
 Keturunan yang lalu dalam bahasa Ibrani adalah dor-vador yang artinya ‘generasi gen-
erasi, seluruh generasi dan silsilah’.
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(1)  Pembelajaran tentang tahun-tahun yang akurat menampakkan kebenaran nya-
ta dari fakta-fakta sejarah.

Fakta sejarah bisa diputarbalikkan atau tertukar. Lebih jauh lagi, catatan sejarah dapat 
disalahartikan sebagai fiksi atau bahkan bisa hilang sama sekali. Melalui pembelajaran 
akan tahun-tahun dalam Alkitab, kita dapat memahami konteks dan situasi zaman itu 
sebagaimana adanya.

(2)  Pembelajaran tentang tahun-tahun yang akurat menampakkan pemeliharaan 
yang ajaib dan misterius dari Allah.

Allah lebih besar dari pada segala hal (Yoh 10:29) dan kedaulatan-Nya mengatur seluruh 
alam semesta yang terlihat dan tidak terlihat, sejarah dan kehidupan pribadi kita.

Mazmur 103:19  TUHAN sudah menegakkan takhta-Nya di sorga dan kerajaan-Nya 
berkuasa atas segala sesuatu. 

Intervensi khusus Allah dan implementasi rencana penebusan-Nya dalam sejarah dise-
but pemeliharaan. Dengan demikian, garis waktu yang akurat dari tahun-tahun pemerin-
tahan raja-raja dan peristiwa-peristiwa mengungkapkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib 
dan misterius.

(3)  Pembelajaran tentang tahun-tahun yang akurat menampakkan penyelengga-
raan sejarah penebusan yang mempunyai kekuatan hidup dari Allah.

Ketika fakta-fakta sejarah disusun dalam konteks kronologisnya, lapisan-lapisan wak-
tu akan terkelupas kembali dan penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah yang 
tersembunyi di setiap generasi akan secara dinamis dan sempurna tampak dalam hidup.

2.  POIN-POIN PENTING UNTUK MENGHITUNG TAHUN-TAHUN PEMERINTAHAN 
ISRAEL UTARA

* Penyusunan dan penyampaian secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia

(1)  Pemahaman tentang metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun peno-
batan

Israel utara menggunakan metode tahun penobatan untuk menghitung tahun-tahun pe-
meritahan mulai dari raja pertama, Yerobeam, sampai raja ke- 11, Yoahas. Mulai dari raja 
ke- 12, Yoas, sampai raja ke-19, Hosea, mereka memakai metode tahun penobatan. 
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Metode penanggalan 2010 2011 2012

Tahun penobatan 
Tahun penobatan Tahun pertama 

pemerintahan
Tahun ke-2 

pemerintahan

Tanpa tahun 
penobatan

Tahun pertama 
pemerintahan

Tahun ke-2 
pemerintahan

Tahun ke-3 
pemerintahan

Sebagai contoh, Alkitab mencatat dari sudut pandang kerajaan Israel utara bahwa Yer-
obeam memerintah selama 22 tahun.

1 Raja-raja 14:20  Lamanya Yerobeam memerintah ada dua puluh dua tahun, kemudian ia 
mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi 
raja menggantikan dia.

Jika menghitung pemerintahan Yerobeam menggunakan metode tahun penobatan, 
maka masa pemerintahannya 930-908 SM.

930 929 928
...

909 908

– Tahun 
pertama

Tahun 
ke- 2

Tahun 
ke- 21

Tahun 
ke- 22

Namun, pemerintahan Yerobeam perlu dihitung melalui metode tanpa tahun penobatan 
yang digunakan oleh Israel utara pada waktu itu dan dengan demikian dia memerintah 
dari 930-909 SM.
 

930 929 928
...

909

Tahun 
pertama

Tahun 
ke- 2

Tahun 
ke- 3

Tahun 
ke- 22

(2) Pemahaman pencatatan tahun-tahun pemerintahan

Pemerintahan raja-raja Israel utara selalu dijelaskan dari sudut pandang dan metode 
mereka sendiri dalam menghitung tahun-tahun pemerintahan. Ini termasuk referensi 
silang ke tahun-tahun pemerintahan raja-raja Yehuda selatan.

1 Raja-raja 15:25 Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua 
zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. 
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910 909 908

Yehuda Selatan Asa (910-869) Tahun pertama Tahun ke-2 Tahun ke- 3

Israel Utara Yerobeam (930-909) Tahun ke - 21 Tahun ke- 22

Nadab (909-908) Tahun pertama Tahun ke- 2

  

(3) Pemahaman kalender yang digunakan

Israel Utara mendasarkan tahun-tahun pemerintahan mereka pada kalender Nisan (bu-
lan pertama) hingga Adar (bulan ke-12). Selanjutnya, paruh pertama tahun dari bulan 
pertama (Nisan) hingga akhir bulan ke-6 (Elul) dicatat sebagai “a”, sedangkan paruh kedua 
tahun dari bulan ke-7 (Tisri) hingga akhir bulan ke-12 (Adar) dicatat sebagai “b”. 

Bulan 1-6 Bulan 7-12 Bulan 1-6

Israel Utara a
Paruh pertama

b
Paruh kedua

Yehuda Selatan a
Paruh pertama

b
Paruh kedua

Nadab        Ela Tibni Ahazia

Kerajaan
Israel utara Yerobeam Baesa

Ahab

Yehu Yoahas
Yoas    Destruction of northern Israel by Assyria  722

Omri Ahab
            Jeroboam ll Pekah

Zimri       Yoram Hosea
Destruction of southern Judah by Babylon   586 

       Abia
Ahazia    Amazia                   Amon Johoahaz Johoiachin

Kerajaan
Yehuda
selatan

Rehabeam Asa
Yosafat 

Yoas Hezekiah Manasseh

               

Jotham Josiah Zedekiah
Yoram Ahaz

Atalya 
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(4)  Pemahaman tentang masa perwalian (memerintah sebagai wali) dan pemerin-
tahan bersama

Bergantung pada keadaan sejarah, kadang-kadang ada dua raja yang memerintah bersa-
ma atau sebagai wali di Yehuda atau Israel. Seorang wali adalah “seseorang yang dipilih 
untuk memerintah atas nama raja yang tidak dapat memerintah karena keadaan yang 
khusus seperti usia yang masih muda atau sakit”. Pemerintahan bersama adalah situasi 
ketika dua atau lebih raja memerintah bersama.

3. GARIS BESAR PERIODE WAKTU ISRAEL UTARA

Kerajaan Israel dapat dibagi menjadi periode monarki dan kerajaan terbagi.

(1)  Periode monarki terdiri dari tahun-tahun pemerintahan raja Daud dan raja 
Salomo

Raja Daud Raja Salomo

1010-970 SM 970-930 SM

40 tahun 40 tahun

Nadab        Ela Tibni Ahazia

Kerajaan
Israel utara Yerobeam Baesa

Ahab

Yehu Yoahas
Yoas    Destruction of northern Israel by Assyria  722

Omri Ahab 
            Jeroboam ll Pekah

Zimri       Yoram Hosea
Destruction of southern Judah by Babylon   586 

       Abia
Ahazia    Amazia                   Amon Johoahaz Johoiachin

Kerajaan
Yehuda
selatan

Rehabeam Asa
Yosafat  

Yoas Hezekiah Manasseh

               

Jotham Josiah Zedekiah
Yoram Ahaz

Atalya 

Menahem

Nadab        Elah Tibni Zakharia, 
Salum

Pekahya

       Ahaziah

Northern 
Kingdom of 

Israel
Jeroboam Baasha

Ahab

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jehu Jehoahaz
Joash Kehancuran Israel utara karena serangan Asyur 722

Omri Ahab
         Yerobeam ll Pekah

      Joram Hosea
Kehancuran Yehuda selatan karena serangan Babel 586

       Abijah
Ahaziah                   Amon Yoahas Yoyakhin

Southern 
Kingdom of 

Judah
Rehoboam Asa

Jehoshaphat
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Joash
Uzia

Hizkia Manasye

                                     

Yotam Yosia Yoya-
kim

Zede-
kia

Joram Ahas

                 Penawanan Gel. 1 605 
                                         Penawanan Gel. 2 597
                                                   Penawanan Gel. 3 586

Athaliah

 SEKILAS SEJARAH 
KERAJAAN ISRAEL UTARA DAN 

YEHUDA SELATAN
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Kisah Para Rasul 13:21-22  Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan 
kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin, empat puluh tahun lamanya. 22 Setelah 
Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah 
telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku 
dan yang melakukan segala kehendak-Ku. 

1 Raja-raja 2:11  Dan Daud memerintah orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron 
ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun.

1 Raja-raja 11:42 Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 
empat puluh tahun. 

(2) Kerajaan terbagi setelah kematian raja Salomo

Setelah kematian raja Salomo, kerajaan Daud terbagi menjadi kerajaan Yehuda selatan 
dan kerajaan Israel utara.
 Rehabeam menjadi raja pertama kerajaan Yehuda selatan dan total 20 raja memerin-
tah sampai dihancurkan oleh Babel di tahun 586 SM.

1 Raja-raja 11:43 Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan 
nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, 
menjadi raja menggantikan dia.

 Yerobeam menjadi raja pertama kerajaan Israel utara dan total 19 raja memerintah 
sampai dihancurkan oleh Asyur di tahun 722 SM.

1 Raja-raja 12:20 Segera sesudah seluruh Israel mendengar, bahwa Yerobeam sudah 
pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka 
menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga 
Daud selain dari suku Yehuda saja.  

4. RINGKASAN TAHUN-TAHUN PEMERINTAHAN ISRAEL UTARA

NAMA ARTI TAHUN 
PEMERINTAHAN PERIODE

Dinasti pertama

1. Yerobeam Jumlah rakyat menjadi banyak 930-909 22 tahun

2. Nadab Agung, dermawan 909-908 2 tahun

Dinasti kedua

3. Baesa Tersinggung, licik dan jahat 908-885 24 tahun

4. Ela Pohon tarbantin 885-884 2 tahun
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Dinasti ketiga

5. Zimri Memuji dengan lagu 884 7 hari

Tibni Jerami, Pintar 884-880 5 tahun

Dinasti keempat

6. Omri Hamba 884-873 12 tahun

7. Ahab Saudara laki-laki ayah 873-852a 22 tahun

8. Ahazia TUHAN-lah yang telah memegang 852a-851a 2 tahun

9. Yoram TUHAN yang ditinggikan 851a-840 12 tahun

Dinasti kelima

10. Yehu Dia adalah TUHAN 840-813 28 tahun

11. Yoahas TUHAN yang memegang 813-797a 17 tahun

12. Yoas TUHAN itu kuat 797a-781 16 tahun

13. Yerobeam II Jumlah rakyat menjadi banyak 793a-753 41 tahun

14. Zakharia TUHAN mengingat 753-752a 6 bulan

Dinasti keenam

15. Salum Ganjaran, damai 752b-752b 1 bulan

Dinasti ketujuh

16. Menahem Penghibur 752b, 751-741 10 tahun

17. Pekahya Tuhan telah membuka 741-739 2 tahun

Dinasti kedelapan

18. Pekah Membuka 752-732/731a 20 tahun

Dinasti kesembilan

19. Hosea Oh, TUHAN! Selamatkanlah! 731a-722a 9 tahun

POIN KHUSUS YANG DISEBUTKAN

(1) Sejak awal, Israel utara memberontak dan berpaling dari Tuhan

Raja pertama Israel utara, Yerobeam, mendirikan anak lembu emas di Betel dan Dan, 
membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat orang-orang biasa 
sebagai imam. Dia juga mengubah tanggal Hari Raya Pondok Daun dari tanggal 15 bulan 
ke- 7 (Im 23:34) menjadi tanggal 15 bulan ke- 8 (1 Raj 12:28-33).
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(2) Tibni tidak dihitung sebagai salah satu raja Israel

1 Raja-raja 16:21-23  Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu 
mengikuti Tibni bin Ginat, dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian 
lagi mengikuti Omri. 22 Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat dari pada rakyat 
yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. 23 Dalam 
tahun ketiga puluh satu zaman Asa, raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia 
memerintah dua belas tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah enam tahun lamanya.

(3)  Pemerintahan Ahab adalah masa tergelap dalam sejarah kerajaan Israel utara

Ahab, yang telah memerintah selama 22 tahun sebagai raja, adalah anak laki-laki Omri. 
Catatan tentang kehidupannya sangat banyak, mulai dari 1 Raja-raja pasal 16 sampai 22. 
Anak perempuannya, Atalya, menikah dengan Yoram (anak laki-laki Yosafat) dari Yehuda 
selatan, yang juga membawa kegelapan rohani ke Yehuda selatan.

(4) Terdapat dua catatan tentang Menahem

* Disusun untuk pertama kali di sepanjang sejarah dunia

Menariknya, Alkitab mencatat penobatan Menahem sebanyak dua kali, di 2 Raja-raja 
15:14 dan di 2 Raja-raja 15:17.

2 Raja-raja 15:14-17 Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai 
ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja 
menggantikan dia.15 Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, 
sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 16 Pada waktu 
itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada 
di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka 
dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. 
17 Dalam tahun ketiga puluh sembilan zaman Azarya, raja Yehuda, Menahem bin Gadi 
menjadi raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria.

Setelah Menahem menjadi raja (2 Raj 15:14), ada perlawanan di Tifsah oleh orang-orang 
yang tidak mengakui perebutan takhta oleh Menahem (2 Raj 15:16).

Oleh karena itu, setelah ia membunuh Salum pada tahun 752 SM untuk menjadi raja, 
Menahem terus memerangi orang-orang di wilayah Tifsah. Setelah itu, ia sepenuhnya 
menaklukkan Tifsah dan sekitarnya, sejak itu dia memerintah secara resmi selama sepu-
luh tahun dari 751 SM sampai 741 SM (2 Raj 15:17).
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KESIMPULAN: PENYELENGGARAAN SEJARAH PENEBUSAN YANG TAMPAK DA-
LAM SEJARAH KERAJAAN ISRAEL UTARA

Setelah kematian Salomo, kerajaan terbagi menjadi dua. Yerobeam mendirikan kerajaan 
Israel utara yang mencakup 10 suku. Berdasarkan perjanjian dengan Daud, Allah masih 
mengakui kerajaan Israel utara sebagai umat-Nya dan sabar menunggu mereka untuk 
bertobat.

1 Raja-raja 11:38 Dan jika engkau mendengarkan segala yang Kuperintahkan kepadamu 
dan hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mata-Ku 
dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku seperti yang telah dilakukan 
oleh hamba-Ku Daud, maka Aku akan menyertai engkau dan Aku akan membangunkan 
bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang Kubangunkan bagi Daud, dan Aku akan 
memberikan orang Israel kepadamu.

Namun, bangsa tersebut terus menempuh jalan perlawanan dan pemberontakan terha-
dap Tuhan sehingga akhirnya mereka dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 SM (2 Raj 
17:22-23).
Alasan kehancuran yang tak terelakkan pada kerajaan Israel utara adalah sebagai beri-
kut:

Pertama, mereka membakar korban dan menyembah berhala di segala bukit pen-
gorbanan

2 Raja-raja 17:9 Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap 
TUHAN, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana pun mereka 
diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu;

2 Raja-raja 17:11-12 di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti 
bangsa-bangsa yang telah diangkut TUHAN tertawan dari depan mereka; mereka 
melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN; 12 mereka 
beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: 
"Janganlah kamu berbuat seperti itu!"

 

Kedua, mereka tidak mendengarkan perkataan para nabi maupun peringatan-per-
ingatan mereka

2 Raja-raja 17:13-14 TUHAN telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada 
orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: "Berbaliklah 
kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan 
ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada 
nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan 
hamba-hamba-Ku, para nabi." 14 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan 
mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada 
TUHAN, Allah mereka. 
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Mereka mengabaikan ketetapan, perjanjian, dan peraturan Tuhan.

2 Raja-raja 17:15 Mereka menolak ketetapan-Nya dan perjanjian-Nya, yang telah diadakan 
dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan-Nya yang telah diperingatkan-
Nya kepada mereka; mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti 
bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun TUHAN telah memerintahkan 
kepada mereka: janganlah berbuat seperti mereka itu. 

2 Raja-raja 18:12 oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah 
mereka, dan melanggar perjanjian-Nya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, 
hamba TUHAN; mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. 

Allah tidak bisa lagi membiarkan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang 
Israel utara, yang secara terus-menerus melanggar perjanjian-perjanjian yang dibuat 
dengan Allah, tapi malah membuat perjanjian-perjanjian baru dengan bangsa-bangsa 
kafir (Hos 12:2-3). Sebagai akibat dari mengabaikan perjanjian Allah, pelita kerajaan Is-
rael utara lambat-laun menjadi padam, dan mereka menjadi dunia yang gelap gulita. 
Kegelapan merajalela sepanjang sekitar 208 tahun sejarah Israel ketika 19 orang raja, dari 
Yerobeam sampai Hosea, memerintah. Akhirnya, bersamaan dengan kehancuran Israel, 
pelita mereka telah dipadamkan sepenuhnya.

Di satu sisi, Allah menghukum orang-orang pilihan-Nya; tetapi di sisi lain, Dia menjaga 
mereka sampai akhir karena perjanjian yang telah Dia buat dengan para leluhur mere-
ka. Dengan demikian, Allah telah meneruskan sejarah penebusan tanpa terhenti. Pada 
kenyataannya, pemeliharaan yang misterius dan ajaib serta kasih Allah telah dicurahkan 
melalui penyelenggaraan sejarah penebusan-Nya dalam sejarah para raja.
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Kerajaan Israel bisa dibagi ke dalam periode kerajaan bersatu dan periode 
kerajaan yang terbagi. 

(1)  Periode kerajaan bersatu terdiri dari tahun-tahun pemerintahan 
dari raja Daud dan raja Salomo

Raja Saul Raja Daud Raja Salomo

1050-1010 SM 1010-970 SM 970-930 SM
sekitar 40 tahun sekitar 40 tahun sekitar 40 tahun

Kis 13:21  Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan 
kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin, empat puluh tahun 
lamanya.

1 Raj 2:11 Dan Daud memerintah orang Israel selama empat puluh tahun; 
di Hebron ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 
tiga puluh tiga tahun.

1 Raj 11:42 Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh 
Israel ialah empat puluh tahun.

2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  3

Kronologi Penghitungan dari 

PERIODE 
RAJA-RAJA  

Yesaya 55:8–9  

Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah 
jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 9 Seperti tingginya langit dari 
bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku 
dari rancanganmu.
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(2) Kerajaan terbagi setelah kematian raja Salomo

 Rehabeam menjadi raja pertama di kerajaan Yehuda Selatan dan 20 raja  memerintah 
sampai dihancurkan oleh Babel di tahun 586 SM.

1 Raj 11:43 Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek 
moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, 
menjadi raja menggantikan dia. 

 Yerobeam menjadi raja pertama di kerajaan Israel Utara dan 19 raja memerintah sam-
pai dihancurkan oleh Asyur di tahun 772 SM.

1 Raj 12:20  Segera sesudah seluruh Israel mendengar, bahwa Yerobeam sudah pulang, 
maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan 
dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain 
dari suku Yehuda saja.

Penghitungan tahun-tahun pemerintah dari kerajaan yang terbagi itu sangat sulit. Seri 
Sejarah Penebusan menyajikan sebuah model yang akurat dalam penghitungan tahun-ta-
hun pemerintahan.

1. TAHUN-TAHUN PEMERINTAHAN KERAJAAN YEHUDA SELATAN

Rehabeam 930-913b SM Yotam 750-735
Abia 913b-910 Ahas 731-715
Asa 910-869 Hizkia 715-686
Yosafat 871-847 Manasye 696-642
Yoram 847-840 Amon 642-640
Ahazia 840 Yosia 640-609b

Atalya 840-835b Yoahas 609b-608
Yoas 835b-796b Yoyakim 608-597
Amazia 796b-767 Yoyakhin 597
Azarya 791-739 Zedekia 597-586

(1) Dalam seri Sejarah Penebusan, beberapa tahun ditandai dengan ‘b’

Untuk penjelasan lebih jelasnya, satu tahun di bagi menjadi setengah tahun pertama dan 
setengah tahun kedua, dan setengah tahun kedua ditandai dengan “b”.

Satu tahun
Setengah tahun pertama

a
Setengah tahun kedua

b
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(2) Pada masa-masa tertentu ada kekosongan di dalam kronologi 

Ada masa kekosongan antara 735-731 SM, yaitu antara Yotam (750-735) dan Ahas (731-735).
→ Kurun waktu ini adalah ketika seluruh bangsa diinjak-injak oleh Aram dan kerajaan Is-
rael Utara, sehingga raja-raja (Yotam dan Ahas) tidak bisa memerintah walaupun mereka 
masih hidup.

2 Raj 28:5  Sebab itu TUHAN, Allahnya, menyerahkannya ke dalam tangan raja orang 
Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang dari padanya, yang diangkut 
ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami 
kekalahan yang besar.

2 Taw 28:6 Sebab dalam sehari Pekah bin Remalya menewaskan di Yehuda seratus 
dua puluh ribu orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah 
meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka.

2 Taw 28:8  Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya dua ratus ribu orang, yakni 
perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka 
merampas juga banyak harta milik dari pada orang-orang itu, dan membawa rampasan 
itu ke Samaria.

Mereka yang tidak memenuhi tugas-tugas yang diberikan (yakni memerintah dengan 
benar) bisa dihapuskan dari penghitungan Allah.

1 Ptr 2:9  Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang 
besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya 
yang ajaib:

Edwin R.Thiele adalah seorang cendekiawan yang terkenal dengan karyanya tentang 
penghitungan tahun-tahun <‘The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings’ (Angka-ang-
ka Misterius dari Raja-raja Ibrani)>. Penyusunan dari seorang pendeta dari Korea kali ini 
adalah sebuah terobosan yang patut diperhatikan secara internasional.

2.  TIGA PEMAHAMAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENGHITUNGAN TAHUN-TA-
HUN PEMERINTAHAN

(1) Metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun penobatan

Metode penghitungan 2010 2011 2012

Tahun penobatan Tahun penobatan Tahun ke-1 
pemerintahan

Tahun ke 2 
pemerintahan

Tanpa tahun 
penobatan

Tahun ke-1 
pemerintahan

Tahun ke-2 
pemerintahan

Tahun ke 3 
pemerintahan
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<Catatan>

 Kerajaan Yehuda Selatan secara keseluruhan menggunakan metode tahun penobatan, 
sedangkan kerajaan Israel Utara biasanya menggunakan metode tanpa tahun penobatan
 Penjelasan tentang raja-raja Yehuda Selatan dicatat menurut metode penghitungan 
yang digunakan oleh kerajaan Yehuda Selatan pada waktu itu, begitu pula untuk penjela-
san untuk raja-raja Israel Utara. 

1 Raj 15:9  Dalam tahun kedua puluh zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas 
Yehuda.

Tahun ke 20 zaman Yerobeam (raja Israel Utara) dihitung menurut metode yang digu-
nakan oleh kerajaan Yehuda Selatan (metode tahun penobatan). Yerobeam menjadi raja 
pada tahun 930 SM dan tahun ke-20 menurut metode tahun penobatan adalah tahun 910 
SM, yaitu pada saat Asa menjadi raja Yehuda Selatan.

<Contoh penghitungan pemerintahan 
Yerobeam menurut metode tahun penobatan>

930 BC 929 928 927 926 925 924
Penobatan Thn ke - 1 Thn ke - 2 Thn ke - 3 Thn ke - 4 Thn ke - 5 Thn ke - 6

923 922 921 920 919 918 917
Thn ke - 7 Thn ke - 8 Thn ke - 9 Thn ke - 10 Thn ke - 11 Thn ke - 12 Thn ke - 13

916 915 914 913 912 911 910
Thn ke - 14 Thn ke - 15 Thn ke - 16 Thn ke - 17 Thn ke - 18 Thn ke - 19 Thn ke - 20

* Tahun ke-20 Yerobeam, Asa menjadi raja

(2) Pemerintahan bersama atau perwalian

Tahun-tahun pemerintahan saling tumpang tindih ketika ada dua raja yang memerintah 
secara bersamaan, atau ketika raja terdahulu mengalami kesulitan dalam memimpin 
dan anak laki-lakinya diangkat sebagai raja untuk menggantikan memerintah. 

Sebagai contohnya pada raja Asa (910-869 SM) dan raja Yosafat (871-847 SM). Yosafat 
tidak memerintah dari tahun 869 SM karena ada 2 raja di antara tahun 871-869 SM. Raja 
Asa mengalami penyakit di kakinya, jadi Yosafat memerintah di posisi ayahnya, sampai 
Asa meninggal.

2 Taw 16:12–13 Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya (871 SM) Asa 
menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam 
kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan TUHAN, tetapi pertolongan tabib-tabib. 
13 Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada 
tahun keempat puluh satu pemerintahannya (869 SM).



30

(3) Metode kalender menggunakan tahun Nisan atau tahun Tisri 

Bulan Pertama Bulan ke-2 Bulan ke- 3 Bulan ke- 4 Bulan ke- 5 Bulan ke- 6
Nisan (Abib) Ziw Siwan Tamus Ab Elul

Bulan ke- 7 Bulan ke- 8 Bulan ke-9 Bulan ke- 10 Bulan ke- 11 Bulan ke- 12
Tisri (Etanim) Markhesywan 

(Bul)
Kislew Tebet Syebat Adar

 Kalender tahun Nisan: tahun A adalah dari bulan pertama sampai akhir bulan ke- 
12. Metode ini digunakan oleh kerajaan Israel Utara

 Kalender tahun Tisri: tahun A adalah dari bulan ke-7 sampai akhir bulan ke- 6. 
Metode ini digunakan oleh kerajaan Yehuda Selatan.

Metode kalender tahun Nisan

1 tahun = bulan pertama (hari pertama) – bulan ke- 12 (hari terakhir)
* Digunakan oleh kerajaan Israel Utara 

Metode kalender tahun Tisri

1 tahun = bulan ke- 7 (hari pertama) – bulan ke 6- tahun berikutnya (hari terakhir) 
* Digunakan oleh kerajaan Yehuda Selatan 

3.  BUKTI- BUKTI KERAJAAN YEHUDA SELATAN MENGGUNAKAN KALENDER TA-
HUN TISRI

(1) Reformasi agama di tahun ke- 18 pemerintahan raja Yosia

2 Raj 22:3 Dalam tahun yang kedelapan belas zaman raja Yosia maka raja menyuruh 
Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah TUHAN, katanya:

2 Raj 22:6  yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan dan tukang-
tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu.

2 Raj 23:1–2  Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda 
dan Yerusalem. 2 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN dan bersama-sama dia semua 
orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang 
awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan 
segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu.
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2 Raj 23:8  Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan 
bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai 
Bersyeba; dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada 
dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau 
orang memasuki pintu gerbang kota itu. 

2 Raj 23:23 Tetapi barulah dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yosia Paskah ini 
dirayakan bagi TUHAN di Yerusalem.

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

  Tahun ke- 18 Raja Yosia  

       Hari raya Paskah

(2) Tahun ke- 20 pemerintahan raja Artahsasta di kitab Nehemia

Neh 1:1 Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew [bulan ke- 9] tahun kedua 
puluh [raja Artahsasta], ketika aku ada di puri Susan, 

Neh 1:3 Kata mereka kepadaku: "Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang 
terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. 
Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar."

Neh 1:4 Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama 
beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit,

Neh 2:1 Pada bulan Nisan [bulan pertama] tahun kedua puluh pemerintahan raja 
Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur 
dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum 
pernah terjadi di hadapan raja,

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

  Tahun ke- 20 raja Artahsasta 

Mendengar bahwa 
tembok Yerusalem hancur

Menyediakan 
anggur bagi raja 

(3) Periode pembangunan bait Suci Salomo – akan dijelaskan di pelajaran 6 
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KESIMPULAN: 

(1) Alkitab itu tidak ada kesalahan dan sempurna

2 Tim 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang 
dalam kebenaran.

2 Ptr 1:20–21 Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam 
Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 21 sebab tidak pernah 
nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang 
berbicara atas nama Allah.

 Allah adalah Sosok yang dahsyat dan ajaib

Mzm 139:14  Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib 
apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.

 Manusia tidak bisa melampaui hikmat Allah 

1 Kor 1:25  Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada manusia dan 
yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia.

Bahkan komputer tidak bisa menghitung tahun-tahun pemerintahan di Alkitab. Maka 
kita harus rendah hati di hadapan Allah.

(2) Allah adalah Sosok yang akurat 

Mzm 139:2–4 Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti 
pikiranku dari jauh. 3 Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala 
jalanku Kaumaklumi. 4 Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, 
semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN.

Ayb 14:16  Sungguhpun Engkau menghitung langkahku, Engkau tidak akan memperhatikan 
dosaku;

 Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan mencucurkan air mata

Mzm 126:5–6 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai 
dengan bersorak-sorai. 6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur 
benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

 Setiap manusia akan menerima balasan menurut perbuatannya.

Mat 16:27  Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-
malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
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 Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya

Gal 6:7  Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur 
orang, itu juga yang akan dituainya.

 Setiap orang diberi balasan menurut perbuatannya

Why 22:12 "Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 
membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.

(3)  Kita harus mengesampingkan pikiran-pikiran dan jalan-jalan manusia dan ber-
paut pada pikiran-pikiran Allah dan jalan-jalan-Nya

Rm 8:5-8  Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari 
daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 6 Karena 
keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. 
7 Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk 
kepada hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya. 8 Mereka yang hidup dalam 
daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah.

Yes 55:8–9 Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 
demikianlah firman TUHAN. 9 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya 
jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.

Kita juga harus berpaut pada pikiran-pikiran Allah dan jalan-jalan Nya atas masa depan 
kita.

(4) Peringatan Allah kepada mereka yang tinggal di atas bumi

 Mereka akan dicobai.

Why 3:10 Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun 
akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk 
mencobai mereka yang diam di bumi.

 Mereka akan dihakimi.

Why 6:10 Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa lamakah lagi, 
ya Penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan 
darah kami kepada mereka yang diam di bumi?"

 Celaka akan menimpa mereka. 

Why 8:13 Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit 
dan berkata dengan suara nyaring: "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di 
atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup 
sangkakalanya."
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 Mereka akan mengalami siksaan dan bersukacita atas kematian kedua nabi

Why 11:10 Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka 
itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan 
siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi.

 Mereka akan menyembah binatang

Why 13:12 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. 
Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, 
yang luka parahnya telah sembuh.

 Mereka akan disesatkan supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang

Why 13:14  Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah 
diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh 
mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati 
binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.

 Kita harus menerima Injil kekal. Jika tidak, kita akan menerima penghakiman.

Why 14:6–7 Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit 
dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di 
atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, 7 dan ia berseru 
dengan suara nyaring: "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat 
penghakiman-Nya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut 
dan semua mata air."

 Nama mereka tidak ditulis di kitab kehidupan.

Why 17:8  Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan 
muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di 
bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, 
akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, 
dan akan muncul lagi.

Flp 3:20  Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan 
Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat,

Why 12:12 Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di 
dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut! karena Iblis telah turun kepadamu, dalam 
geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah singkat."

Why 13:6  Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat nama-Nya dan 
kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga.
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Ringkasan dan Analisa dari raja-raja:

1. REHABEAM   930-913B SM  (2 TAW 10-12)

• 2 Taw 11:17 – kuat dan berbuat baik di 3 tahun pertama
• 2 Taw 12:1 – Dia mengabaikan Firman Allah ketika ia menjadi kuat.
•  1 Raj 14:22-28 – dia mendirikan tempat-tempat pengorbanan, tugu-tugu 

berhala dan tiang-tiang berhala (Asyera) di atas setiap bukit yang tinggi 
dan di bawah pohon yang rimbun.

   Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan 
segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari 
orang Israel 

•  Maka, Allah mengirimkan Sisak, raja Mesir, untuk merampas barang-ba-
rang perbendaharaan dari bait suci dan rumah raja.

•  2 Taw 11:21, 12:13 – Rehabeam memiliki 78 orang istri dan gundik, dan 
ibunya adalah perempuan Amon.

•  Mereka mempengaruhinya untuk menyembah berhala.

→ Penilaian Allah: jahat 

2. ABIA/ABIAM  913B-910 SM  (2 TAW 13:1-18)

•  Perjanjian Garam membuat dia bisa menghancurkan 800.000 pasukan 
dari Utara dengan hanya 400.000 pasukan dari Selatan

2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  4

Sejarah 

RAJA-RAJA 

YEHUDA SELATAN
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•  2 Taw 13:21 – Dia menjadi begitu kuat tapi menjadi sombong dan mengabaikan 
bangsanya. 

•  Rather, he had 38 children through 14 wives and lived the rest of his life in fleshly 
pleasures.

→ Penilaian Allah: jahat

3. ASA   910-869 SM  (2 TAW 14-16)

•  2 Taw 14:3 Dia menghancurkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan, 
dan tiang-tiang berhala (Asyera). Dia melaksanakan reformasi agama dengan tuntas. 
Bangsa itu berada dalam damai selama 35 tahun

•  Akan tetapi, 36 tahun setelah ia menjadi raja, ada penyerangan dari utara. 
   Dalam krisis nasional ini, dia bersandar pada raja Aram daripada percaya sama Allah. 
Sebagai hasilnya, ia memberikan barang-barang perbendaharaan yang ada di bait 
suci sebagai pembayaran kepada raja Aram.

• Di tahun ke- 39 pemerintahannya, dia terjangkit penyakit di kakinya.
• 2 Taw 16:12 – Dia tidak mencari pertolongan Allah. 

→ Penilaian Allah: baik jahat

4. YOSAFAT   871-847 SM  (2 TAW 17-20)

•  Dia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-
baal. 

  Ia mengikuti perintah-perintah Allah. 
•  Maka TUHAN mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya, seluruh Ye-

huda memberikan persembahan kepadanya, dan ia menjadi sangat kaya dan terhor-
mat.

•  Ia menjauhkan (membuang) bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala (Asy-
era).

•  2 Taw 18:1 – Akan tetapi, dia mengawinkan anak laki-lakinya dengan anak perem-
puan raja Ahab dari Israel utara.

   Seketika ia mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi dengan Israel utara. Meskipun 
demikian, penyembahan Baal menyebar ke seluruh Israel and Yehuda dan Yehuda 
harus menderita selama lebih dari 80 tahun sebagai akibatnya, bahkan setelah kema-
tiannya.

→ Penilaian Allah: baik 
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5. YORAM  847-840 SM  (2 TAW 21:4-20)

•  Ia menikah dengan Atalya, anak perempuan Ahab.
•  Dia tidak mengikuti jalan-jalan baik ayahnya, tapi mengikuti jalan-jalan Atalya dan 

keluarganya.
•  Oleh sebab itu, penyembahan Baal menyebar ke seluruh negeri.
•  Untuk menguatkan otoritas kerajaannya, ia membunuh 6 saudara laki-lakinya den-

gan pedang.
•  Dia mati dengan kematian yang mengenaskan karena ususnya terbuai keluar.

→ Penilaian Allah: jahat

6. AHAZIA   840 SM  (2 TAW 22:1-9)  

7. ATALYA   840-835B SM  (2 TAW 22-23)

8. YOAS   835B-796B  (2 TAW 24:1-27)

9. AMAZIA   796B-767 SM  (2 TAW 25:1-28)

•  Mat 1:8 raja-raja ini dihapuskan dari silsilah Yesus.
•  Atalya mencoba untuk mematikan benih dari keturunan raja Yehuda selatan  Setan 

menggunakannya untuk memutuskan garis keturunan yang akan menjadi jalan ke-
datangan raja kekal, keturunan perempuan.  

•  Mereka semua terhubung dengan Atalya dan dipengaruhi Atalya.
•  Atalya adalah orang yang sangat jahat. 

10. UZIA   791-739 SM  (2 TAW 26)

•  Dia bersandar pada TUHAN dan bangsa itu menjadi sangat kuat dan berkubu.
•  Bangsa menjadi makmur.
•  Namun, ia menjadi arogan dan sombong ketika ia menjadi kuat.
•  Dia melewati batas dengan melakukan tugas imam. 
•  Allah menimpakan penyakit kusta dan ia harus menderita selama sisa hidupnya di 

rumah pengasingan sampai ia mati. 
•  Kesombongan menghancurkan pemerintahannya dan ia tidak bisa mencapai sesuatu 

yang baik ataupun mewariskan iman yang baik ke generasi selanjutnya.

→ Penilaian Allah: jahat

11. YOTAM   750-735 SM  (2 TAW 27)

•  Dia melakukan yang benar di mata TUHAN dan menjadi kuat.
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•  Walaupun raja mencoba untuk hidup dalam iman, bangsanya hidup dalam kejahatan.
•  Yotam mempunyai kepemimpinan yang terbatas, yang tidak bisa mempengaruhi orang-

orang untuk mengikuti jalan-jalan yang benar.

→ Penilaian Allah: baik 

12. AHAS   731-715 SM  (2 TAW 28)

•  Dia melakukan yang tidak benar di mata TUHAN
•  Dia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal.
•  Dia mempersembahkan korban dan membakar ukupan di bukit-bukit pengorbanan 

dan di atas tempat-tempat yang tinggi,  dan di bawah setiap pohon yang rimbun.
•  Dia membakar anak laki-lakinya sesuai dengan perbuatan keji bangsa yang telah di-

halaukan TUHAN dari depan orang-orang Israel. 
•  Ketika Israel utara menyerang, ia bersandar pada kekuatan Asyur daripada kepada Allah. 
•  Daripada bertobat, ia memberi persembahan kepada para allah orang Damsyik. 
•  Dia menghancurkan perkakas-perkakas di bait suci, menutup pintu-pintu di bait suci, 

dan membuat berhala di segenap penjuru Yerusalem.
•  Maka, ia dikubur di dalam kota Yerusalem, tapi tidak dibawa ke pekuburan  raja-raja Israel. 

→ Penilaian Allah: sangat jahat 

13. HIZKIA   715-686 SM  (2 TAW 29-32)

•  Dia melakukan yang baik di mata Allah, tepat seperti yang telah dilakukan Daud, 
bapa leluhurnya.

•  Dia membuka pintu-pintu bait suci yang telah ditutup pada zaman ayahnya dan 
memperbaikinya.

•  Dia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di 
halaman sebelah timur. 

• Dia membersihkan bait suci dan memulihkan persembahan korban di bait suci. 
•  Dia melaksanakan reformasi agama dan menerapkan kembali Paskah. Orang-orang 

bernyanyi pujian-pujian dengan sukacita, menyembah dan beribadah. Hizkia dan 
umat bersukacita atas apa yang Allah sediakan untuk mereka. Mereka merayakan 
dengan sukacita.

•  Ketika Sanherib dari Asyur menyerang Yehuda, Hizkia berdoa bersama dengan nabi 
Yesaya dan Allah mengalahkan 185.000 orang pasukan dalam semalam.

•  Hizkia terjangkit penyakit akut karena kesalahan dan kesombongannya, tapi umurn-
ya diperjanjang 15 tahun melalui pertobatan.

•  Walaupun ia dikenal sebagai raja terbesar Yehuda (setelah Daud), ia tidak bisa mewa-
riskan iman dan perbuatan baiknya kepada anaknya, Manasye. 

→ Penilaian Allah: baik
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14. MANASYE   696-642 SM  (2 TAW 33:1-20)

•  Dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dihancurkan ayahnya.
•  Dia mendirikan mezbah bagi berhala
•  Dia membangun mezbah-mezbah untuk segenap tentara langit di kedua pelataran 

rumah TUHAN.
•  Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api di bukit Ben-hinnom, 

dan melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwal dan para 
pemanggil roh peramal. 

•  Dia melakukan banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga menimbulkan sakit ha-
ti-Nya.

•  Dia juga menaruh patung berhala yang dibuatnya di rumah Allah, dimana Allah ber-
kata Ia akan menaruh nama-Nya untuk selama-lamanya.

•  Namun, setelah ditawan ke Asyur, disiksa dengan kaitan, dan dibelenggu dengan ran-
tai tembaga, ia berusaha melunakan hati TUHAN dan sangat merendahkan diri.

•  Walaupun ia sangat jahat, Allah tergerak dengan permohonannya yang sungguh-sung-
guh dan mendengarkan permohonannya, serta membawanya kembali ke Yerusalem.

•  Dengan demikian, Manasye menyadari bahwa TUHAN adalah Allah. 

→  Penilaian Allah: sangat jahat diingat karena pertobatan di akhir hidupnya.

15. AMON   642-640 SM  (2 TAW 33:21-25)

•  Dia mengikuti jalan-jalan ayahnya yang jahat dan dibunuh oleh pelayannya sendiri.

→ Penilaian Allah: jahat

16. YOSIA   640-609B SM  (2 TAW 34-35)

•  Dia mengikuti jalan Daud sejak muda.
•  Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
•  Dia membersihkan bait suci dan menemukan kitab hukum Taurat. 
•  Dia melaksanakn reformasi secara besar-besaran.

→ Penilaian Allah: baik

17. YOAHAS   609B-608 SM  (2 TAW 36:1-4); 

18. YOYAKIM   608-597 SM  (2 TAW 36:5-8, 2 RAJ 24)

•  Raja-raja jahat yang dihapus dari silsilah Yesus (Mat 1:11).
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19. YOYAKHIN   597 SM  (2 TAW 36:9, 2 RAJ 24-25, YER  21, 27, 52)

•  Dia mengikuti raja-raja yang jahat sebelum dia dan melakukan perbuatan jahat di 
mata TUHAN dalam pemerintahannya yang singkat.

20. ZEDEKIA   597-586 SM  (2 TAW 36:10-31)

•  Dia juga dihapuskan dari silsilah Yesus (Mat 1:12).
•  586 SM – pada saat pemerintahannya, Yehuda ditawan ke Babel dan bait suci dihan-

curkan.

KESIMPULAN: 

Apa alasan dari kehancuran bangsa dan penawanan umat?

1) Mereka meninggalkan perjanjian Allah. 

2)  Mereka meninggalkan hukum yang telah diturunkan kepada mereka dari para 
bapa leluhur iman.

3) Jalan kebenaran iman Daud tidak diwariskan kepada para penerus.

•  Sama seperti Adam, para raja melupakan peran mereka sebagai wali yang kudus. Mer-
eka ditempatkan di takhta raja untuk mewakili Allah, Raja yang sejati.

•  Bahkan para raja yang baik pun tidak bisa mewariskan iman mereka ke generasi selan-
jutnya.

Hakim-hakim 2:7-11  setelah Yosua dan para tua-tua mati, mereka melupakan apa 
yang telah Allah lakukan dan melakukan perbuatan jahat di mata TUHAN.
2 Raja-raja 21:1  Manasye memerintah bersama ayahnya, Hizkia, selama 11 tahun, 
tapi hasilnya ia melakukan yang jahat di mata TUHAN.

Kita juga adalah penerus dari perjanjian yang telah menerima tongkat estafet sejarah 
penebusan. Apa yang harus kita lakukan untuk meneruskan tongkat estafet ini ke gener-
asi berikutnya?

Lukas 23:27–28 Sejumlah besar orang mengikuti Dia; di antaranya banyak perempuan 
yang menangisi dan meratapi Dia. 28 Yesus berpaling kepada mereka dan berkata: "Hai 
puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi Aku, melainkan tangisilah dirimu 
sendiri dan anak-anakmu!

Ulangan 6:1–7 "Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan 
kepadamu atas perintah TUHAN, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu 
pergi untuk mendudukinya,  2 supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut 
akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang 
kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu.  3 Maka dengarlah, hai orang Israel! 
Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat 
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banyak, seperti yang dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu 
negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.  4 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN 
itu Allah kita, TUHAN itu esa!  5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.  6 Apa yang kuperintahkan 
kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan,  7 haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di 
rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan 
apabila engkau bangun.

Amsal 22:6  Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa 
tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.

2 Timotius 3:15  Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang 
dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman 
kepada Kristus Yesus.
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2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  5

Raja-raja yang Dihapuskan dari 

SILSILAH 
RAJA-RAJA

Silsilah Yesus Kristus di Matius 1 bukanlah silsilah yang berurutan. Di da-
lamnya ada banyak generasi yang dihapuskan. Ketika kita membandingkan 
fase kedua silsilah Yesus dengan 1 Taw 3:11-12, kita dapat melihat bahwa 3 
anak laki-laki, Ahazia, Yoas, dan Amazia dihapuskan di antara Yoram dan 
Uzia (Azarya). Selain itu, seorang ratu bernama Atalya memerintah selama 
kurun waktu ini; maka, jika memasukkan Atalya, total ada 4 raja dihapus-
kan pada fase ke-2 silsilah Yesus.

Matius 1:8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan 
Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, 

1 Tawarikh 3:11-12 anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini ialah 
Ahazia; anak orang ini ialah Yoas; 12 anak orang ini ialah Amazia; anak 
orang ini ialah Azarya; anak orang ini ialah Yotam; 

Matius 1:6-11, 17

Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo 
dari isteri Uria, 7Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam 
memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, 8Asa 
memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram 
memperanakkan Uzia, 9Uzia memperanakkan Yotam, Yotam 
memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, 10Hizkia 
memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon 
memperanakkan Yosia, 11Yosia memperanakkan Yekhonya dan 
saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel ... 17Jadi 
seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, 
empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 
empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
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1 Taw 3:11-12 Yoram Ahazia Atalya Yoas Amazia Azarya (Uzia)
(Uzia)

Mat 1:8 Yoram Uzia

 
Mengapa penguasa-penguasa ini dihapuskan dari silsilah?

Mereka semua berhubungan dengan Atalya, anak perempuan Ahab.
Keempat raja ini melakukan penyembahan berhala.
Keempat raja ini tidak mati secara alami.
 
Namun, alasan utama mereka dihapuskan adalah karena memiliki hubungan dengan 
Atalya. 

1. SIAPAKAH ATALYA?

Nama Atalya dalam bahasa Ibrani memiliki arti “Orang yang ditekan oleh TUHAN”
Dia menjadi istri dari Yoram, anak laki-laki Yosafat.

2 Raja-raja 8:18   Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga 
Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di 
mata TUHAN.

Yosafat adalah seorang raja yang baik, tapi keselahan besarnya adalah bersekutu dengan 
Ahab melalui pernikahan.

2 Tawarikh 18:1  Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. 

 

(1) Silsilah Atalya

Atalya adalah anak perempuan dari Ahab dan Izebel 

2 Raja-raja 8:26-27  Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan 
setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja 
Israel. 27 Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat 
di mata TUHAN sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari 
keluarga itu. 

Ahab dan Izebel adalah raja dan ratu yang paling jahat di Israel utara. Ibu Atalya, Izebel, 
adalah putri raja Sidon, Et-baal.

1 Raja-raja 16:31 Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin 
Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi isterinya, 
sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 
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Orang-orang Sidon adalah keturunan dari Sidon, anak sulung dari Kanaan, anak laki-laki 
Ham.

Kejadian 10:15   Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, 

Kejadian 10:6  Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.  

 
Sidon adalah anak sulung Kanaan!

Kejadian 49:3    Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, 
engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. 

 
Semua raja yang berhubungan dengan Atalya dihapuskan dari silsilah Yesus.
Atalya adalah seorang keturunan Kanaan. Allah melarang orang Israel kawin campur 
dengan orang Kanaan. 

Ulangan 7:3-4 Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu 
perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan 
mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; 4 sebab mereka akan membuat anakmu 
laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka 
murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan 
segera. 

 
Begitu dia menikah dengan keluarga kerajaan Yehuda, dia membuat raja-raja Yehuda 
berjalan menurut jalan Ahab dan menyebarkan penyembahan Baal ke seluruh Yehuda.
 

(2) Atalya membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda

2 Raja-raja 11:1  Ketika Atalya, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka 
bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja.

“Keturunan raja” disini menunjuk pada keturunan-keturunan raja Daud.
 
Namun, di masa tersebut, imam besar Yoyada dan istrinya, Yoseba, berdiri di pihak Allah.

2 Raja-raja 11:2-4 Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan 
Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja 
yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang 
tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh. 
3 Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan 
bersembunyi di rumah TUHAN, sementara Atalya memerintah negeri. 4 Dalam tahun 
yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus dari orang Kari dan dari 
pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah TUHAN, 
lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah 
TUHAN. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. 

 
Yoyada dengan cermat merencanakan pemberontakan.
Pemberontakan melawan Atalya terjadi pada tahun ke-7, pada hari Sabat (hari ke-7).
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Arti nama Yoseba adalah “sumpah TUHAN” atau “perjanjian TUHAN”
Hal ini mengajarkan bahwa perjanjian Tuhan tidak dapat dihentikan, tetapi akan selalu 
digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan.

2 Tawarikh 23:3  Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. 
Kata Yoyada kepada mereka: "Lihatlah, anak raja! Biarlah ia memerintah, seperti yang 
telah difirmankan TUHAN tentang anak-anak Daud!  

2. AHAZIA, YOAS, DAN AMAZIA

(1) Ahazia 

Ahazia adalah anak laki-laki Yoram dan Atalya.

2 Tawarikh 22:3 Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya 
menasihatinya untuk melakukan yang jahat. 

 

(2) Yoas

Yoas adalah keturunan Daud yang dilarikan oleh Yoyada dan Yoseba, lalu dibesarkan 
di bait suci selama 6 tahun. Selama Yoyada masih hidup, Yoas berbuat baik di hadapan 
Tuhan.

2 Tawarikh 24:2 Yoas melakukan apa yang benar di mata TUHAN selama hidup imam 
Yoyada. 

Namun, setelah Yoyada mati, keadaan berubah menjadi lebih buruk.

2 Tawarikh 24:17-18 Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang 
menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. 18 Mereka meninggalkan 
rumah TUHAN, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala 
dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa 
murka.

 
Bukan saja Yoas tidak mendengarkan banyak nabi yang telah diutus Allah kepada mere-
ka, tetapi dia juga membunuh Zakharia, anak Yoyada, karena dia menegur raja Yoas.

2 Tawarikh 24:20-22 Lalu Roh Allah menguasai Zakharia, anak imam Yoyada. Ia tampil 
di depan rakyat, dan berkata kepada mereka: "Beginilah firman Allah: Mengapa kamu 
melanggar perintah-perintah TUHAN, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena 
kamu meninggalkan TUHAN, Ia pun meninggalkan kamu!"  21 Tetapi mereka mengadakan 
persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu 
di pelataran rumah TUHAN.  22 Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan 
Yoyada, ayah Zakharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada 
saat kematiannya berseru: "Semoga TUHAN melihatnya dan menuntut balas!" 
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(3) Amazia

Pada awalnya, Amazia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Namun, setelah mem-
peroleh kemenangan besar melawan orang Edom, ia menjadi sombong dan mulai 
melakukan penyembahan berhala dengan menyembah dewa-dewa Edom. 

2 Tawarikh 25:27  Sejak Amazia menjauhi TUHAN, orang mengadakan persepakatan 
melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar 
dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah ia di sana.

 

KESIMPULAN:  

Dr. Abraham Park berpandangan bahwa dihapuskannya keempat penguasa jahat ini ber-
kaitan dengan dosa besar mereka melawan perjanjian.
 
Namun, apa yang begitu penting tentang penghapusan dalam silsilah Yesus di Matius?
 
Dr. Park menegaskan bahwa dengan menghapus generasi-generasi kegelapan dan dosa, 
Allah menunjukkan bahwa tujuan silsilah Yesus bukanlah untuk mencatat daftar lengkap 
semua generasi dalam garis keturunan daging, tetapi untuk mencatat garis keturunan 
iman yang mengungkapkan penyelenggaraan Allah di dalam sejarah penebusan. 
 
Namun, terlepas dari kekurangan manusia dan kemurtadan banyak keturunan dalam 
silsilah ini, terdapat antusias Allah terhadap umat-Nya dan demi perjanjian-Nya, yang 
memungkinkan silsilah itu berlanjut sampai kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus.

Yesaya 9:5-6   Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan 
untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan 
orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 6 Besar 
kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di 
dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan 
kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam 
akan melakukan hal ini. 
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Bait suci bisa berupa sebuah bangunan fisik, tapi jemaat-jemaat kudus ada-
lah bait suci dimana Roh Kudus berdiam.

Hab 2:20 Tetapi TUHAN ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam 
dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi!

1 Kor 3:9  Karena kami adalah kawan sekerja Allah; kamu adalah ladang 
Allah, bangunan Allah.

1 Kor 3:16  Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan 
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?

1 Kor 6:19 Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. 
Sebab ada tertulis: "Ia yang menangkap orang berhikmat dalam 
kecerdikannya."

 

2022 PROCLAIM      P E L A JA R A N  6

Penyelenggaraan Sejarah Penebusan dari  

BAIT SUCI 
SALOMO

1 Raj 6:1    

Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh sesudah 
orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah 
Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziw, yakni bulan yang 
kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi TUHAN.

1 Raj 6:37–38     

Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziw, diletakkanlah dasar 
rumah TUHAN, 38 dan dalam tahun yang kesebelas, dalam bulan Bul, 
yaitu bulan kedelapan, selesailah rumah itu dengan segala bagian-
bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya; jadi tujuh tahun 
lamanya ia mendirikan rumah itu.
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Akan tetapi, bait suci rohani telah hancur ketika Adam dan Hawa jatuh dosa di Taman 
Eden. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sejarah penebusan adalah pekerjaan unutk 
memulihkan bait suci. 

Sejarah Penebusan = Pekerjaan pemulihan bait suci

Taman Eden (Kejadian)
Bait suci telah hancur 

                                 

Yerusalem Baru (Wahyu)
Bait suci dipulihkan

Yesus, Bait suci sejati

Pekerjaan dalam setiap bait suci
 Kemah suci Musa
 Bait suci Salomo

 Bait suci Zerubabel, dll.

Yoh 2:21  Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri.

Why 21:22 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang 
Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. 

 

1. MAKNA SEJARAH PENEBUSAN DARI BAIT SUCI SALOMO

(1) Bait suci Salomo adalah bait suci permanen pertama

Kemah suci adalah bait suci yang berpindah-pindah.

Bil 2:2 "Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut 
lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling Kemah Pertemuan, agak 
jauh dari padanya.

 

(2) Ini memperlihatkan penggenapan dari perjanjian Daud

2 Sam 7:12-13 Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian 
bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu 
yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. 13 Dialah 
yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta 
kerajaannya untuk selama-lamanya.

 

(3) Ini memperlihatkan bait suci sejati yang akan dibangun Yesus Kristus

Salomo membangun bait suci dan namanya memiliki arti damai (ְָׁשלֹום, shalom), yang 
menandakan bahwa dia adalah raja damai. 
Bait suci yang dibangun Salomo menggambarkan bahwa di masa depan, Yesus yang ada-
lah Raja Damai, akan membangun bait suci yang kekal.
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Yes 9:6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk 
kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: 
Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

Why 21:22 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang 
Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu.

Yoh 2:19-22 Jawab Yesus kepada mereka: "Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari 
Aku akan mendirikannya kembali." 20 Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: "Empat puluh 
enam tahun orang mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam 
tiga hari?" 21 Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya sendiri. 22 

Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-
Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan merekapun percayalah akan Kitab Suci dan 
akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.

 
'Tiga hari' ini terutama menunjuk pada jangka waktu kematian di salib dan kebangki-
tan-Nya, tapi ini juga melambangkan 3 tahun pelayanan umum Yesus.
Oleh karena itu, jika menambahkan 3 pada 46 tahun ( jangka waktu pembangunan bait 
suci Herodes) maka menjadi 49 tahun, yang memperlihatkan bahwa dengan kematian 
Yesus di kayu salib dan hidup kembali, Dia memberikan tahun Yobel, tahun pembebasan 
(tahun ke 50), kepada Israel.

Luk 4:18-19 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 19 untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-
orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun 
rahmat Tuhan telah datang." (Im 25:10-12)

 

2.  LOKASI PEMBANGUNAN BAIT SUCI SALOMO - GUNUNG MORIA (970M)

2 Taw 3:1 Salomo mulai mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem di gunung Moria, di mana 
TUHAN menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, 
yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.

 

(1) Ini adalah tempat dari iman, yaitu ketika Abraham mempersembahkan Ishak.

Kej 22:2  Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, 
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada 
salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."

Kej 22:12 Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, 
sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak 
segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku."
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Dalam bahasa Ibrani, kata 'takut adalah yārē (ָיֵרא) yang menggambarkan sebuah iman 
yang besar, yang takut pada Tuhan.
 

(2) Ini adalah tempat pertobatan Daud.

 Karena Daud melaksanakan sensus, 70.000 orang mati karena penyakit sampar (sela-
ma 3 hari).

2 Sam 24:15 Jadi TUHAN mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi 
hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai 
Bersyeba, tujuh puluh ribu orang.

 Daud bertobat dan mempersembahkan korban di tempat pengirikan Ornan.

1 Taw 21:28 Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia 
melihat, bahwa TUHAN telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. 

1 Taw 22:1 Lalu berkatalah Daud: "Di sinilah rumah TUHAN, Allah kita, dan di sinilah 
mezbah untuk korban bakaran orang Israel." 

2 Sam 24:25 Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN dan mempersembahkan 
korban bakaran dan korban keselamatan. Maka TUHAN mengabulkan doa untuk negeri 
itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 

 

3. FONDASI (DASAR) DAN UKURAN BAIT SUCI SALOMO

(1) Batu yang besar, yang mahal-mahal, dan batu pahat dipakai untuk membuat     
     dasar.

1 Raj 5:17 Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang 
mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat.

Kata 'besar' dalam bahasa Ibrani adalah gadol (ָּגדֹול) yang artinya besar. Kata 'mahal-ma-
hal' dalam bahasa Ibrani adalah yaqar (ָיָקר) yang artinya langka dan berharga.

(2) Batu dasar yang paling langka dan paling mahal di dunia adalah Yesus.

1 Kor 10:4  dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum 
dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 

1 Kor 3:11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada 
dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.

Yes 28:16 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: "Sesungguhnya, Aku meletakkan 
sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, 
suatu dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah! 
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(3) Ukuran bait suci

Panjang 60 hasta (27,36m), lebar 20 hasta (9,12m), dan tinggi 30 hasta (13,68m).

1 Raj 6:2  Rumah yang didirikan raja Salomo bagi TUHAN itu enam puluh hasta panjangnya 
dan dua puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. 

2 Taw 3:3 Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah: 
panjangnya enam puluh hasta, menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya dua puluh 
hasta.

 

4.  METODE PENANGGALAN YANG DIGUNAKAN PADA SAAT PEMBANGUNAN 
BAIT SUCI SALOMO (KITAB RAJA-RAJA)

(1) 2 Metode penanggalan

 Metode kalender Nisan (agama)
1 tahun dihitung mulai dari tanggal 1 bulan pertama sampai tanggal 29 bulan 12 (akhir 
dari bulan).
 
 Metode kalender Tishri (Kalender orang umum, standar pertanian)
1 tahun dihitung mulai dari tanggal 1 bulan 7 sampai (akhir) tanggal 29 bulan 6. 
 

(2)  Kerajaan Israel utara menggunakan metode kalender Nisan sedangkan kera-
jaan Yehuda selatan menggunakan metode kalender Tisri. 

Tahun
premerintahan

Kalender 
Modern

931 SM 930 SM 929 SM 928 SM

         Tisri         Tisri          Tisri          Tisri
    Nisan    Nisan    Nisan    Nisan

Yehuda 
Selatan

a b a b a b

Tahun pengangkatan
Rehabeam
(930 SM)

Tahun pertama
pemerintahan

Rehabeam
(929 SM)

Tahun ke-2
pemerintahan

Rehabeam
(928 SM)

Israel 
Utara

a b a b a b

Tahun pertama
pemerintahan

Yerobeam
(930 SM)

Tahun ke-2
pemerintahan

Yerobeam
(929 SM)

Tahun ke-3
pemerintahan

Yerobeam
(928 SM)
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5. KRONOLOGI PEMBANGUNAN BAIT SUCI SALOMO

1 Raj 6:1 Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh sesudah orang Israel keluar 
dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam 
bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi TUHAN. 

 

(1) Pada tahun ke 4 pemerintahan Salomo

Salomo menjadi pada tahun 970 SM. 4 tahun setelah dia menjadi raja adalah tahun 966 
SM. Berikut ini adalah metode penanggalan tahun penobatan.

970 SM 969 968 967 966

Tahun 
pengangkatan

tahun ke-1 tahun ke-2 tahun ke-3 tahun ke-4

 

(2) 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari Mesir.

Peristiwa eksodus dari Mesir terjadi di tahun 1446 SM dan jika menghitung sampai tahun 
966 SM maka telah berlalu 481 tahun. Lalu mengapa 1 Raja-raja 6:1 mencatat 480 tahun 
sesudah eksodus?
Bagaimana hal ini diselesaikan?
Cara penyelesaiannya adalah mengikuti konsistensi dari Alkitab.
Kata 'menjadi raja' dalam bahasa Ibrani (ִלְמֹלְך, limlokh) merupakan kombinasi dari akar 
kata bentuk Qal dan kata depan 'le' yang mengindikasikan penggunaan metode tahun 
penobatan. Lebih lagi, karena kata 'keluar' (ְלֵצאת, letseth) juga menggunakan bentuk yang 
sama, yaitu kombinasi kata kerja bentuk Qal dan kata depan 'le', maka harus dihitung 
juga dengan metode penanggalan tahun penobatan. 

1446 SM 1445 1444 ... 966
Tahun Eksodus Tahun ke-1 Tahun ke-2 ... Tahun ke-480

 
 

6.  JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN BAIT SUCI SALOMO (BUKAN 7 TAHUN 6 
BULAN TAPI 6 TAHUN 6 BULAN)

(1) Awal dan akhir pembangunan

 Mulai : bulan 2 (Ziw) pada tahun ke-4 pemerintahan Salomo.

1 Raj 6:1  Dan terjadilah pada tahun keempat ratus delapan puluh sesudah orang Israel 
keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam 
bulan Ziw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi TUHAN.

2 Taw 3:2  Ia mulai mendirikan rumah itu (NASB : the second day 'tanggal 2') dalam bulan 
yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya.  
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 Selesai : bulan 8 (Bul) pada tahun ke-11 pemerintahan Salomo.

1 Raj 6:38 dan dalam tahun yang kesebelas, dalam bulan Bul, yaitu bulan kedelapan, 
selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala 
rancangannya; jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.   

(2) Penghitungan jangka waktu pembangunan

Total 7 tahun
Tahun
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6  ke- 7

bulan
7    1  7 1 7 1 7 1 7 1 7    1 7 1 7 1 7 1 7

Tahun Tisri ...   ke- 4 ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 ke-9 ke-10 ke-11

1
tahun 2 3 4 5 6

6 tahun, 6 bulan

Bulan ke 2 
(Ziw)

Bulan ke 8 
(Bul)

(3) Alkitab adalah Firman Tuhan yang sempurna dan tidak ada kesalahan. 

Mazmur 33:4  Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan 
kesetiaan. 

1 Raja-raja 6:38 mencatat "7 tahun" padahal pembangunan nyatanya memakan waktu 
sekitar 6 tahun 6 bulan.

1 Raj 6:38 dan dalam tahun yang kesebelas, dalam bulan Bul, yaitu bulan kedelapan, 
selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala 
rancangannya; jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu.

 

7.  PELAJARAN DARI PENGHITUNGAN TAHUN PEMBANGUNAN BAIT SUCI SALOMO.

(1) Kita harus mengikuti jalan Allah.

Jalan manusia menuntun pada kematian, tapi jalan Allah menuntun pada kehidupan.

Rom 8:5-6 Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari 
daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. 6 Karena 
keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. 
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Yes 55:8  Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, 
demikianlah firman TUHAN. 

(2) Yohanes Pembaptis juga datang menurut jalan Allah

Mal 4:5 Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya 
hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu.   

Mat 11:13–14 Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes 14 
dan — jika kamu mau menerimanya — ialah Elia yang akan datang itu.

Mat 17:10–13 ALalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa 
ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11 Jawab Yesus: "Memang Elia 
akan datang dan memulihkan segala sesuatu 12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah 
datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak 
mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." 13 Pada waktu itu 
mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. 

Luk 1:17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat 
hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada 
pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat 
yang layak bagi-Nya."  

(3) Kita tidak boleh menjadi buta secara rohani

Mat 15:14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika 
orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lobang." 

Kita harus dengan rendah hati mengakui "aku tidak bisa melihat" untuk menjaga tidak men-
jadi buta secara rohani.

Yoh 9:39–41 Kata Yesus: "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya 
barangsiapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat 
melihat, menjadi buta." 40 Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada 
di situ dan mereka berkata kepada-Nya: "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" 41 
Jawab Yesus kepada mereka: "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena 
kamu berkata: Kami melihat, maka tetaplah dosamu." 

KESIMPULAN: HADIRAT ALLAH MEMENUHI BAIT SUCI SALOMO

1 Raj 8:11 sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian 
oleh karena awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN. 

2 Taw  7:1–2 Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis 
korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi 
rumah itu. 2 Para imam tidak dapat memasuki rumah TUHAN itu, karena kemuliaan 
TUHAN memenuhi rumah TUHAN.  
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(1) Tempat seperti apakah bait suci Salomo?

 Dimana nama Allah tinggal 

1 Raj 9:3 Firman TUHAN kepadanya: "Telah Kudengar doa dan permohonanmu yang 
kausampaikan ke hadapan-Ku; Aku telah menguduskan rumah yang kaudirikan ini untuk 
membuat nama-Ku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku 
akan ada di situ sepanjang masa. 

 Dimana mata Allah berada

1 Raj 8:29 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap 
tempat yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hamba-
Mu panjatkan di tempat ini.  

 Dimana hati Allah berada

1 Raj 9:3 Firman TUHAN kepadanya: "Telah Kudengar doa dan permohonanmu yang 
kausampaikan ke hadapan-Ku; Aku telah menguduskan rumah yang kaudirikan ini untuk 
membuat nama-Ku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku 
akan ada di situ sepanjang masa.  

 Dimana telinga Allah berada

1 Raj 8:29 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap 
tempat yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hamba-
Mu panjatkan di tempat ini.  

(2) Kehancuran bait suci Salomo

Meskipun itu adalah bait suci, Allah membuangnya ketika manusia berdosa. Kita harus 
ingat ayat-ayat setelah 1 Raja-raja 9:3 berikut ini:

1 Raj 9:6-7 Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik dari pada-Ku dan tidak 
berpegang pada segala perintah dan ketetapan-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, 
dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, 7 maka Aku 
akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, dan 
rumah yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku itu, akan Kubuang dari hadapan-Ku, maka 
Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.  

 Peringatan dari Nabi Yehezkiel

Yeh 24:21 Katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguh-
sungguhnya Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku, kekuasaanmu yang kaubanggakan, 
kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu; dan anak-anakmu lelaki dan perempuan 
yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang.  
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 Kehancuran nyata : tanggal 7 bulan 5 tahun 586 SM.

2 Raj 25:8-9 Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu — itulah tahun 
kesembilan belas zaman raja Nebukadnezar, raja Babel — datanglah Nebuzaradan, 
kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem. 9 Ia membakar rumah 
TUHAN, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem; semua rumah orang-orang besar 
dibakarnya dengan api.   

 Hasil dari menghina firman Allah

2 Taw 36:16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala 
firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit terhadap 
umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 

2 Taw 36:19 Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan 
membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala 
perabotannya yang indah-indah.  
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