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TENTANg  
ALKITAB TERJEMAHAN  

THE PASSION

Berita tentang kisah Tuhan itu kekal; firman allah tidak berubah. Tetapi 

metode-metode untuk menyampaikan kisah itu harus tepat pada wak tu -

nya; sarana yang melayani firman Tuhan dapat dan seharusnya berubah. 

Salah satu metode yang tepat pada waktunya itu adalah terjemahan al ki -

tab. Ter je mahan-terjemahan alkitab adalah karunia sekaligus masalah. 

Terje mahan-terjemahan itu memberi kita firman allah yang diucapkan me-

 lalui hamba-hamba-nya, tetapi kata-kata bisa menjadi bejana yang bu-

ruk untuk pewahyuan karena kata-kata adalah bejana yang bocor! arti 

kata-kata berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. arti kata di -

pengaruhi oleh budaya, latar belakang, dan banyak rincian lainnya. anda 

dapat membayangkan bagaimana orang-orang Ibrani yang menulis kitab-

kitab Perjanjian lama memandang dunia tiga ribu tahun yang lalu dengan 

cara yang sangat berbeda dari cara kita memandangnya saat ini!

Tidak ada terjemahan alkitab yang benar-benar harfiah, karena tidak 

ada bahasa yang sepadan yang dengan sempurna menyampaikan arti dari 

teks alkitab. Teks itu harus dimengerti dalam latar belakang budaya dan 

linguistik aslinya. Cara terbaik menyelesaikan masalah ini adalah bila kita 

berusaha mengalihkan artinya, bukan sekadar kata-katanya, dari teks asli-

nya ke bahasa penerima.

Tujuan dari Terjemahan The Passion adalah memperkenalkan kem bali 

gairah dan api alkitab kepada pembaca berbahasa Inggris. Terjemahan 

ini bukan sekadar menyajikan arti harfiah dari kata-katanya. Terjemahan 
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ini juga mengungkapkan gairah allah kepada orang-orang dan dunia-

nya dengan menerjemahkan pesan yang asli dan mengubahkan hidup 

dari firman allah untuk para pembaca zaman sekarang.

Terkadang anda akan melihat kami mencetak miring kata-kata atau 

frasa tertentu. Bagian-bagian yang disorot ini tidak ada dalam naskah asli 

berbahasa Ibrani, Yunani, atau aram, tetapi tersirat dari konteksnya. Kami 

menampilkan implikasi-implikasi ini agar ceritanya menjadi jelas dan un tuk 

menyampaikan dengan lebih baik makna dari firman Tuhan. Praktik ini 

lazim dilakukan dalam terjemahan konvensional.

Kami juga memilih untuk menerjemahkan nama-nama tertentu da-

lam bentuk asli Ibrani atau Yunaninya untuk menyampaikan dengan lebih 

baik makna dan signifikansi budaya mereka. Misalnya, beberapa terje-

mah an alkitab bahasa Inggris mengganti nama Jacob (Yakobus) dengan 

James dan Judah (Yehuda) dengan Jude. Bahasa Yunani maupun bahasa 

aram membiarkan nama-nama Ibrani ini dalam bentuk aslinya. Karena 

itu, terjemahan ini menggunakan nama-nama budayanya.

allah sangat ingin firman-nya disampaikan dalam setiap bahasa de -

ngan cara yang akan mengungkapkan gairah hati-nya. Tujuan kami ada-

  lah membangkitkan tanggapan yang meluap di hati setiap pembaca yang 

berbahasa Inggris terhadap kebenaran alkitab. Ini terjemahan dari hati ke 

hati, dari gairah hati Tuhan kepada gairah hati anda.

Kami berdoa agar versi firman allah ini akan mengobarkan dalam diri 

anda gairah yang menyala-nyala kepada-nya dan hati-nya, dan juga mem-

berikan pengaruh yang kuat kepada gereja sampai bertahun-tahun ke de-

pan!

untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Terjemahan The 

Passion, kunjungilah ThePassionTranslation.com.
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TENTANg  
PENERJEMAH

Dr. Brian Simmons dikenal sebagai kekasih allah yang sangat bersema-

ngat. Sesudah pertobatannya yang dramatis kepada Kristus, Brian tahu 

bahwa allah memanggilnya untuk pergi kepada orang-orang di dunia ini 

yang belum terjangkau dan memberitakan Injil kasih karunia allah ke-

pada semua orang yang mau mendengarkan. Bersama istrinya, Candice, 

dan ketiga anak mereka, ia tinggal hampir delapan tahun di hutan hujan 

tropis di Propinsi Darien di Panama sebagai seorang penanam gereja, 

penerjemah, dan konsultan. Dia membantu dalam proyek penerjemahan 

Perjanjian Baru Paya-Kuna, dan sesudah pelayanan mereka di hutan itu, 

Brian membantu menanam satu gereja yang berkembang pesat di new 

England (amerika Serikat). Dia adalah penerjemah utama untuk The Passion 

Translation Project dan melakukan perjalanan penuh-waktu sebagai 

seorang pembicara dan pengajar alkitab. Dia memiliki pernikahan yang 

bahagia bersama Candice sejak tahun 1971 dan suka membanggakan 

ketiga anaknya dan kesembilan cucunya.

Ikutilah The Passion Translation di:

Facebook.com/passiontranslation
Twitter.com/tPtBible

Instagram.com/passiontranslation

untuk informasi lebih jauh tentang proyek penerjemahan ini,  

silakan kunjungi:

ThePassionTranslation.com
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KEJAdIAN
Kata Pengantar

SEKILAS PANDANG

Penulis: Musa, nabi pelihat

Pembaca: Mulanya Israel, tetapi sejarah teologi ini berbicara kepada setiap 

orang

Tanggal: Kadang-kadang antara tahun 1520 SM dan 1400 SM

Jenis Sastra: Sejarah teologi

Tema-tema Utama: ada sepuluh bagian dalam kitab Kejadian sesudah 

pendahuluannya, dan masing-masing dimulai dengan kata bahasa 

Ibrani untuk “generasi,” atau “Sejarah Keluarga”:

Pendahuluan — 1:1 – 2:3

generasi langit dan Bumi — 2:4 – 4:26

generasi adam — 5:1 – 6:8

generasi nuh — 6:9 – 9:29

generasi anak-anak nuh — 10:1 – 11:9

generasi Sem — 11:10-26

generasi Terah — 11:27 – 25:11

generasi Ismael — 25:12-18

generasi Ishak — 25:19 – 35:29

generasi Esau — 36:1 – 37:1

generasi Yakub — 37:2 – 50:26
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TENTANG KEJADIAN

Kitab Kejadian adalah autobiografi allah. Segala yang tertulis dalam fir-

man-nya dimeteraikan dengan kesempurnaan. Kecakapan dari semua ahli 

sastra yang digabungkan tidak pernah dapat merancangkan satu kom-

po sisi yang menyamai keagungan pasal pertama kitab Kejadian. Kitab 

ini tidak tertandingi.

Pada bagian awal ini, kita melihat allah sebagai pribadi yang berkuasa, 

setia, bijaksana, dan penuh kemuliaan. Dengan mengucapkan firman pen-

ciptaan dari tempat kediaman-nya yang kekal dan terang, Dia mencipta-

kan segala sesuatu dari ketiadaan (Ibrani 11:3). Penciptaan membawa kita 

ke dalam misteri penyembahan—kita tidak mempunyai jawaban untuk 

keingintahuan kita; kita hanya dapat menyembah. Manusia diciptakan oleh 

allah bukan sekadar untuk menjadi ilmuwan, ahli astronomi, atau ahli fil-

safat yang menganalisis allah. Yang pertama-tama dan terutama, manu-

sia diciptakan untuk menjadi penyembah (Yohanes 4:24). Kita tidak akan 

pernah dapat memisahkan misteri dari penciptaan, karena yang melaku-

kannya adalah allah yang tidak dapat dipahami dalam keagungan-nya.

Tujuan dari penciptaan adalah untuk menunjukkan kemuliaan allah. 

Melalui tatanan alam semesta yang diciptakan ini kita dapat melihat ke agung-

an luar biasa dari Sang Pencipta langit. alam semesta adalah iklan allah—

pameran kemuliaan-nya (Mazmur 19:2). Bumi bukanlah “ibu bumi”; bumi 

adalah tumpuan kaki-nya, dan langit adalah takhta-nya. Segala se suatu 

diciptakan untuk kesenangan-nya.

Tetapi tatanan tertinggi yang diciptakan allah bukanlah bumi atau 

alam semesta, melainkan laki-laki dan perempuan yang diciptakan me-

nurut gambar-nya—ciptaan yang serupa dengan allah. allah menciptakan 

manusia untuk menjadi bejana bagi kemuliaan-nya. Dia rindu menerima 

penyembahan dari mereka yang mengasihi-nya, tanpa paksaan dan de-

ngan segenap hati mereka!
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TUJUAN

Tujuan dari kitab Kejadian adalah untuk memberitahukan asal mula dari 

segala sesuatu, baik tatanan kosmis alam semesta maupun hubungan 

perjanjian umat allah—yang menunjukkan bahwa allah adalah Pencipta 

dan Penggagas penebusan. Bukan saja kita menemukan tentang permu-

laan dari langit dan bumi, kita juga melihat bahwa kitab Kejadian mem-

beritahukan asal mula bangsa-bangsa, dan bagaimana allah memilih 

orang-orang Ibrani sebagai bangsa yang melaluinya Sang Penebus akan 

datang ke dunia ini.

Banyak orang melihat bahwa kitab Kejadian adalah “lahan perse mai-

an” dari seluruh alkitab, karena setiap kebenaran dapat ditelusuri kem-

bali ke sumbernya dalam kitab pertama firman allah ini. Kejadian adalah 

dasar yang di atasnya semua pewahyuan berada. Kitab ini dikutip lebih 

dari enam puluh kali dalam Perjanjian Baru. Salah satu tema yang luas 

da lam Kejadian adalah berkat allah. Kita melihat kata “berkat atau mem-

berkati” delapan puluh delapan kali dalam kitab pertama alkitab ini. Bu-

kankah itu memberitahu kita bahwa allah Bapa kita ingin memberkati kita? 

Kalau allah memberkati ikan dan burung-burung, bukankah Dia akan 

lebih memberkati anak-anak yang dikasihi-nya?

Cara utama Sang Pencipta memberkati manusia yang diciptakan-nya 

adalah dengan memulihkan hubungan yang rusak ini. Melalui perjanjian, 

Yahweh dengan penuh kasih mencari orang-orang yang dikasihi-nya de-

ngan memilih satu bangsa untuk menjadi milik-nya sendiri, untuk meng-

urus dan menunjukkan kepada dunia hati-nya yang rindu menebus me-

reka. Inilah tema yang dimulai dalam Kejadian dan tampak dalam semua 

kitab suci orang Ibrani.
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PENULIS DAN PEMBACA

Kitab Kejadian termasuk dalam satu kumpulan kitab yang lebih besar yang 

dikenal sebagai Pentateukh. Menurut tradisi, Musa disebut-sebut sebagai 

penulis lima kitab pertama dalam alkitab, yang disebut Taurat atau “hukum 

Musa” (lukas 24:27, 44; Kisah Para Rasul 28:23) dan “kitab Musa” (Markus 

12:26). Musa adalah seorang pelihat dan nabi yang menulis kisah tentang 

penciptaan yang diinspirasikan kepadanya dan kisah tentang nenek mo-

yang umat allah pada masa antara mereka meninggalkan Mesir dan sam-

pai ke Tanah Perjanjian. hanya allah yang dapat membawa tingkat pe-

wahyuan ini kepada Musa untuk memberikan pengertian singkapan yang 

diwahyukan ke dalam pembentukan dan kelanjutan hubungan perjanjian 

Israel dengan Yahweh.

TEMA-TEMA UTAMA

Asal Mula Ciptaan Allah. Kata pertama dalam kitab Kejadian bahasa Ibrani 

adalah beresheet dan berarti “pertama,” “utama,” atau “buah sulung.” Se-

mentara Perjanjian Baru membawa kita ke dalam kehidupan baru yang 

diberikan Kristus kepada ciptaan sampai segala sesuatu dijadikan baru, 

kitab Kejadian memberi kita buah sulung ciptaan allah—dari langit dan 

bumi sampai ke daratan dan lautan; dari bintang-bintang, planet, dan tum-

buh-tumbuhan sampai ke burung-burung, binatang laut, dan binatang 

darat; dan akhirnya prestasi puncak penciptaan, laki-laki dan perempuan.

Banyak orang telah melihat bagaimana Kejadian 1 ditulis dengan kata-

kata yang puitis, menunjukkan kemajuan penciptaan mulai dari yang lebih 

rendah sampai kepada yang lebih tinggi, dari yang lebih gelap kepada yang 

lebih terang, dari malam kepada pagi, dari bejana sampai kepada bentuk-

bentuk. Perhatikan bahwa kata Ibrani untuk hari adalah yom dan dapat 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi lebih dari lima puluh 

kata yang berbeda, seperti “satu hari dua puluh empat jam,” “hari ini,” 

“waktu,” selamanya,” “terus-menerus,” “zaman,” “kehidupan,” “musim,” 

“kekal,” atau “satu masa/periode/kurun waktu.” Pola pikir bahasa Ibrani 
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tidak selalu memandang yom sebagai periode dua puluh empat jam. Kitab 

Suci sering berbicara tentang hari Tuhan, yang mengacu kepada satu 

masa aktivitas ilahi, bukan satu hari dengan matahari terbit dan matahari 

terbenam. Baik Musa maupun Petrus sama-sama berbicara tentang seribu 

tahun seperti satu hari.

Pasal-pasal pertama kitab Kejadian menjelaskan siapa yang mencip-

takan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya: allah abraham, 

Ishak, dan Yakub—Yahweh. Bukan hanya itu, kita juga melihat asal mula 

hubungan allah dan manusia: firdaus yang penuh kebahagiaan menjadi 

tempat tinggal adam dan hawa, Eden, yang namanya mengungkapkan 

sifat allah yang adalah kasih dan anugerah. Manusia diciptakan untuk 

mengalami kesenangan karena dikasihi allah dan mengenal hati-nya. 

Tetapi semuanya tidak berjalan seperti yang dimaksudkan. Karena kita 

menyaksikan dalam kitab pertama dari alkitab ini asal mula dosa dan aki-

bat yang terjadi sesudahnya.

Karena adam dan hawa memakan apa yang terlarang, penderitaan 

memasuki dunia: ada perselisihan di dalam rumahtangga; laki-laki meng-

hasilkan makanan untuk dimakan melalui kerja keras yang menyakitkan 

dan perempuan menanggung rasa sakit ketika melahirkan; semua ciptaan 

sekarang menanggung rasa sakit seperti perempuan sedang bersalin; dan 

kita berusaha menjadi yang terkemuka dengan cara memuja diri kita sen-

diri. namun, tidak semuanya hilang! Dari mulanya, allah mempunyai satu 

rencana untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan dunia ini lagi, 

menjanjikan sang peremuk-Kepala di Kejadian 3:15. Ini adalah Protoeva-

ngelium (nubuat tentang kedatangan Mesias), pengumuman pertama dari 

allah tentang Juruselamat, dan memberikan sekilas pandang tentang Yesus 

Kristus yang akan dilukai oleh ular/dosa di tumit-nya, tetapi memberikan 

pukulan mematikan kepada iblis dengan kuasa salib dan kebangkitan-

nya—akhirnya memulihkan ciptaan allah kepada kondisi yang dimak sud-

kan-nya.

Diberkati untuk Menjadi Berkat. Berkat mungkin adalah “perekat” 

teologi yang terpenting yang menyatukan Kejadian dan menghubung-
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kannya dengan semua kitab suci Ibrani lainnya. Dalam Kejadian 1, allah 

memberkati manusia (1:22, 28), dan kemudian mereka kehilangan berkat 

itu (pasal 3). allah kembali kepada tema ini lagi dalam Kejadian 12, di mana 

sekali lagi Dia berusaha memulihkan berkat ini kepada manusia dengan 

cara memilih sepasang suami-istri, abraham dan Sara, dan zera mereka—

benih mereka, keturunan mereka, “bangsa” mereka. Dan berkat ini terwu-

jud dalam beberapa orang, seperti abraham dan Yusuf.

Tetapi berkat apakah ini? apa artinya “diberkati” oleh Yahweh? Defi-

nisinya adalah “diberi kuasa untuk menikmati hidup yang berkelimpahan 

dalam setiap bidang kehidupan.” Pemberian kuasa untuk hidup berke-

limpahan ini mengalir dari hubungan yang hidup dengan allah. Bila 

allah memberkati anda, hidup anda akan membubung tinggi ke dalam 

kelimpahan-nya! Kehidupan yang diberkati dan berkelimpahan ini ter-

masuk berbuah (reproduksi) dan berlipat ganda (bertambah jumlahnya) 

(1:25); pemberian kuasa yang setara kepada laki-laki maupun perempuan 

untuk hidup di planet ini (1:28); pemberian kuasa dan berkat supaya ber-

hasil dalam hidup (5:1-2); hubungan dengan allah pencipta alam semesta 

(17:6); kemakmuran, kelimpahan, dan keberhasilan (39:2). namun demi-

kian, berkat Yahweh tidak pernah merupakan akhir. Kita harus selalu 

memaksimalkan hidup kita yang berkelimpahan demi dunia—kita benar-

benar diberkati untuk menjadi berkat!

Kitab Kejadian bukan hanya memberikan arti dari berkat, melainkan 

juga arti dari berkat allah melalui umat-nya, gambaran ini paling jelas 

tampak salah satunya dalam kisah Yusuf. Pasal 39 mengungkapkan bah wa 

“Yahweh menyertai Yusuf sehingga dia menjadi sukses ketika tinggal di 

rumah majikan Mesirnya” (39:2). Implikasinya adalah bahwa Yusuf unggul 

dalam segala sesuatu, yang juga berdampak pada rumahtangga Potifar. 

Dan tentu saja berkat ini akhirnya mengalir ke Mesir dan bangsa-bangsa 

di sekitarnya ketika dia menjadi pemimpin tertinggi kedua di Mesir. allah 

memberkati Yusuf dan selanjutnya memberkati bangsa-bangsa melalui 

dia, membuka jalan supaya orang-orang lainnya mendapat makanan. 

Yusuf tahu bahwa allah memegang kendali dan bahwa dia sudah diangkat 
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allah untuk memikul kuk, yakni kuk untuk melayani kehendak allah dan 

bukan yang lain, yang menghasilkan berkat atas hidupnya, hidup keluarga-

nya, dan hidup bangsa-bangsa. Ketika anda membaca Kejadian, pastikan 

untuk memerhatikan setiap kali anda menemukan kata “memberkati” 

dan “berkat.”

Asal Mula Umat Allah. Bersamaan dengan kerinduan yang diper-

barui akan hidup berkelimpahan yang diberikan allah melalui hubungan 

yang mendalam dan hidup dengan Tuhan ada panggilan-nya kepada 

satu bangsa untuk menjadi milik-nya sendiri. Seorang pakar Perjanjian 

lama mengatakan bahwa panggilan dalam Kejadian 12 adalah semacam 

kisah penciptaan yang kedua, di mana umat allah yang kudus “diciptakan” 

melalui tindakan kasih karunia, memanggil abram, yang kemudian dise-

but sebagai abraham, ke dalam hubungan perjanjian dan kasih dengan 

tujuan untuk melahirkan satu bangsa. abram berarti “bapa yang mulia.” 

abraham berarti “bapa dari banyak bangsa.” allah mempunyai rencana 

pewarisan generasi dan di sini dinyatakan kepada abraham. Yahweh me-

neguhkan hubungan perjanjian ini bukan saja antara Dia dan abraham, 

melainkan juga dengan semua keturunannya dari generasi ke generasi.

nantinya dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa bangsa dari ketu-

runan-keturunan ini bukan hanya keturunan jasmani abraham, Israel dan 

orang-orang Yahudi, melainkan juga sampai kepada “benih” rohaninya, 

yakni gereja. Seperti yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus: 

“‘Damai Sejahtera’ kita yang mendamaikan itu adalah Yesus! Dia telah 

mem persatukan orang Yahudi dan orang bukan-Yahudi di dalam Kristus. 

Dengan mati sebagai korban bagi kita, Dia sudah merobohkan setiap tem-

bok prasangka yang memisahkan kita” (Efesus 2:14). Dia melanjutkan da-

lam surat galatia: “Dan karena kamu sudah dipersatukan dengan Yesus 

Kristus Sang Mesias, sekarang kamu adalah ‘anak’ abraham dan mewarisi 

semua janji Kerajaan itu!” (galatia 3:29). Orang-orang percaya bukan-

Yahudi harus bersyukur untuk akar Yahudi dari iman kita. Mesias kita ada-

lah orang Yahudi dan Kitab Suci yang kita baca diberikan kepada bangsa 

Yahudi yang terkasih. Kita berpesta menikmati kekayaan, janji-janji, dan 
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berkat-berkat perjanjian yang baru yang sudah diwariskan kepada kita 

melalui “pohon zaitun” Yudaisme (agama Yahudi)—akar yang berasal dari 

kitab Kejadian!

Iman kepada Janji-janji Allah. hampir separuh dari nama-nama yang 

tertera dalam Daftar Pahlawan Iman yang terkenal itu, yang terdapat da lam 

pasal sebelas surat Ibrani, diambil dari kitab Kejadian. habel sudah meng-

arahkan hatinya kepada Korban yang akan datang, mengakui dosanya, dan 

membawa yang pertama dan yang terbaik dari ternaknya sebagai korban 

dalam iman, dan allah berkenan. henokh adalah seorang laki-laki yang 

berjalan dalam iman dan dipindahkan dari bumi ke surga tanpa meng alami 

kematian (apotheosis). nuh digerakkan oleh iman dan bertindak berda-

sarkan pewahyuan yang diberikan kepadanya. Meninggalkan semua 

yang sudah akrab adalah tindakan iman luar biasa yang dilakukan oleh 

abraham, belum lagi, percaya bahwa Sara yang mandul akan melahirkan 

baginya seorang anak laki-laki yang akan melipatgandakan keturunannya 

sebanyak bintang-bintang! Digerakkan oleh iman dan bertentangan 

dengan kecenderungan alaminya, Ishak bertindak berdasarkan iman dalam 

memberikan berkatnya kepada Yakub dan bukan kepada Esau. Dalam iman, 

Yakub meminta dikuburkan dekat tempat di mana Mesias akan di salib kan, 

karena mengetahui bahwa janji itu akan digenapi di Kanaan, bukan Mesir. 

Dan iman Yusuf kepada allah dan penggenapan mimpi-mimpinya mem-

buat dia tetap setia menunggu hari di mana dia akan diangkat, karena 

per caya kepada rencana allah yang sempurna. Kita belajar dari nenek 

mo yang iman kita bahwa allah benar-benar dapat dipercaya, karena Dia 

menggenapi janji-janji-nya!

Mungkin yang terbesar dari semua pahlawan iman ini adalah abraham, 

yang disebut sebagai teladan oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan 

tentang pembenaran kita sendiri. Dengan mengutip Kejadian 15:6, dia 

menulis, “Karena abraham percaya kepada kata-kata allah, imannya me-

mindahkan kebenaran allah menjadi kebenarannya” (Roma 4:3). abraham 

memercayai setiap kata yang diucapkan Yahweh atas hidupnya. Paulus 

melanjutkan, memuji semua kebaikan dari teladan abraham, khususnya 
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dalam mengorbankan anaknya, Ishak, sebagai korban persembahan: “Mes-

kipun kemungkinannya sangat kecil, ketika tampaknya tidak ada harap an, 

abraham memercayai janji itu dan mengharapkan allah menggenapinya...

Dia tidak pernah berhenti memercayai janji allah, karena dia dikuatkan 

dalam imannya untuk menjadi seorang ayah. Dan karena dia kuat di da lam 

iman dan yakin bahwa allah mempunyai segala kuasa yang dibutuhkan 

untuk menggenapi janji-nya, abraham memuliakan allah!” (Roma 4:8, 

20-21). Karena itu, kita harus mengikuti jejak abraham, bapa iman yang 

sesungguhnya!

Sejarah Penebusan oleh Allah. Dari mulanya, Tuhan allah ingin me-

nanamkan diri-nya dalam debu adam dan menjadi hidup di dalam dia. 

Pohon yang ditanam di taman dan allah yang ditanam di dalam manusia 

adalah gambaran yang kita lihat dalam Kejadian 2. Seperti pohon itu harus 

menerima nutrisi dari tanah, demikian juga adam harus menarik kehidup-

an dan makanan dari Penciptanya, sebagai orang yang “ditanam” oleh 

Tuhan. Jelas, keadaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan—tetapi 

allah tidak menyerah dengan orang yang dikasihi-nya! Kitab Kejadian 

meluncurkan sejarah penebusan oleh Yahweh.

Pertanyaan pertama yang diajukan allah dalam alkitab tampak sesu-

dah nenek moyang kita melakukan dosa yang pertama: “adam, di mana kah 

kamu?” (3:9). Pertanyaan itu jelas menunjukkan bahwa kita adalah milik 

allah, dan bahwa Dia sangat ingin setiap kita menguji hidup kita sendiri, 

jujur kepada-nya, dan keluar dari persembunyian. Ini juga melancarkan 

gerakan penebusan oleh allah untuk menyelamatkan kita dan memulih-

kan dunia kita—yang dimulai dengan allah-Yahweh membuat pakaian dari 

kulit binatang untuk dikenakan adam dan hawa. allah Bapa melakukan 

apa yang akan dilakukan ayah yang baik ketika anaknya gagal. Dia meling-

kupi mereka dengan kasih-nya dan tidak merendahkan mereka. Digerak-

kan oleh kasih, dia memberi mereka pakaian untuk menutupi rasa malu 

mereka. Karena allah menggunakan kulit binatang yang bernoda darah 

sebagai jubah kerajaan untuk dipakai oleh orang-orang yang dikasihi-nya, 

itu berarti bahwa binatang harus dikorbankan untuk menyediakan pakai-
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an bagi mereka. Tema ini terus berlanjut di sepanjang kitab Kejadian, me-

nubuatkan penebusan terakhir yang dilakukan allah dalam Yesus.

Bahtera nuh adalah gambaran yang indah tentang Kristus: bahtera itu 

dibuat dari kayu yang kokoh (kemanusiaan Kristus, Yesaya 53:2; Daniel 

9:26) dan direkatkan dengan ter (darah penebusan); itu menjadi tempat 

keselamatan dan perlindungan (Yesus adalah Juruselamat kita); manusia 

diundang ke dalam bahtera ini untuk menemukan tempat aman dari hu-

kum an, dan demikian juga kita tersembunyi di dalam Kristus (Kolose 3:3). 

Ketika abraham mengorbankan anak tunggalnya, ada petunjuk bahwa 

suatu hari nanti allah akan menuntut pengorbanan manusia untuk meng-

hapuskan dosa dunia. Di gunung Yahweh, di mana abraham mempersem-

bahkan Ishak, kita melihat dengan jelas visi allah menempatkan dosa-dosa 

kita ke atas anak-nya. Di kemudian hari Bait allah Salomo didirikan di 

gu nung Moria (2 Tawarikh 3:1), di mana Israel mempersembahkan kor ban 

tebusan untuk dosa-dosa mereka. Kitab ini ditutup dengan kematian Yakub, 

yang ingin dikuburkan di gua Makhpela yang dibeli oleh abraham dari 

orang het dalam Kejadian 23. abraham, Ishak, dan Yakub semuanya diku-

burkan dekat lokasi kuno Yerusalem, di mana, berabad-abad kemu dian, 

Yesus akan disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara orang mati.

Banyak orang telah memerhatikan bagaimana Yesus Kristus tampak 

dalam kitab Kejadian dalam berbagai gambaran:

 Pencipta (Kejadian 1:1; Kolose 1:16)

 Yang awal (Wahyu 1:8)

 Terang (Kejadian 1:3, 16; Yohanes 8:12)

 Pohon Kehidupan (Kejadian 2:9; Yohanes 15:1-5)

 Benih Perempuan Itu (Kejadian 3:15; Matius 1:23)

 Pakaian untuk adam dan hawa (Kejadian 2:21; Roma 13:11-14)

 Pedang api (Kejadian 3:24; Ibrani 4:12)

 Pengorbanan Ishak (Kejadian 22; Yohanes 3:16)

 Tangga ke Surga (Kejadian 28:12; Yohanes 1:51; 1 Timotius 2:5)
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 Batu yang Diurapi (Kejadian 28:18-19; Kisah Para Rasul 10:38; 

 1 Petrus 2:1-5)

 laki-laki yang Bergulat di Tengah Malam (Kejadian 32:24-32; galatia  

 5:17)

Juruselamat, Yusuf (Kejadian 37-50; Matius 3:17)
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KEJAdIAN
Buah-buah Sulung

Pada Mulanya

1Ketikaa allahb menciptakanc langit dan bumi,d 2bumi sama sekali 

tidak berbentuk dan kosong, tanpa ada apa pun kecuali kegelapan 

a 1:1 Walaupun kebanyakan terjemahan memandang ayat 1 sebagai satu kalimat yang 
berdiri sendiri yang menjadi seperti judul umum, mungkin frasa pertama ini merupa-
kan anak kalimat yang menunjukkan waktu, seperti “Pada permulaan (waktu), allah 
menciptakan” atau “Ketika allah memulai penciptaan langit dan bumi.” Kata pertama 
itu dalam bahasa Ibraninya adalah re’shiyth dan berarti “pertama,” atau “kepala,” atau 
‘buah-buah sulung.” Kitab Kejadian memberi kita buah-buah sulung dari ciptaan allah. 
Perjanjian Baru membawa kita ke dalam kehidupan yang baru yang diciptakan Kristus, 
sampai segala sesuatu dijadikan baru.

b 1:1 Ini Elohim, istilah yang lazim digunakan dalam bahasa Ibrani untuk allah. Kata ini 
menekankan kedaulatan dan kuasa-nya dan dapat diterjemahkan “allah yang Maha-
kuasa.” Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah dan muncul hampir 2.600 kali dalam 
alkitab. Eloah berasal dari kata ahlah, yang berarti “menyembah” atau “memuja” dan 
me nampilkan allah sebagai Pribadi yang layak menerima penyembahan dan pemu ja an. 
Sesudah kata Elohim, ada tanda yang tidak dapat diterjemahkan, yang kebanyakan pakar 
percaya ini adalah tanda yang berfungsi sebagai obyect langsung dengan huruf Ibrani 
yang pertama dan yang terakhir. Tetapi sebagian orang percaya bahwa ini mungkin 
mengacu kepada Yesus Kristus yang menyatakan diri-nya sebagai “aleph-Tav,” atau 
“Yang awal dan Yang akhir.” lihat Wahyu 1:8, 17; 2:8; 22:13. 

c 1:1 Ini adalah kata bara’ dan digunakan secara eksklusif dalam Perjanjian lama untuk 
kreativitas allah, yakni hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh allah.

d 1:1 atau “langit dan daratan.” Ini adalah gaya bahasa merisme/antitesis (gaya bahasa 
yang menggunakan dua kata yang bertentangan untuk mengacu kepada keseluruhan) 
untuk seluruh alam semesta. lihat Mazmur 33:6, 9. Kata Ibrani untuk surga muncul 
tujuh kali dalam pasal ini (ayat 1, 8, 9, 14, 15, 17, 20). ayat pertama dari alkitab me-
nyerukan: “allah itu mahakuasa!” Menciptakan satu bagian integral dari sifat allah.
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menyelimuti kedalaman.a Roh allah melayang-layangb di atas permu-

ka an air.
3Dan kemudian allah mengumumkan:c

“Jadilah terang,” maka terang itu terwujud!d

a 1:2 lihat Yeremia 4:23-27. Kegelapan adalah kiasan yang sering muncul dalam alki tab 
untuk kejahatan, nasib buruk, dan kematian. Kata ini muncul di sini sebagai sesuatu yang 
lebih dari sekadar tidak adanya terang—ini satu kesatuan yang berbeda. lihat Yesaya 
45:7.

b 1:2 atau “Roh allah dengan lembut bergetar.” Dalam bahasa Siria, kata ini dapat berarti 
“mengerami.” Kata kerja bahasa Ibrani rachaph berarti “terbang melayang-layang,” 
“bergerak dengan lembut,” “melayang-layang di atas dengan kepakan lembut,” atau 
“bersantai (menjadi lembut)” dan menggambarkan perhatian dan kasih sayang terbe-
sar seorang induk rajawali dalam memelihara anak-anaknya (ulangan 32:11). Kata ini 
juga digunakan untuk seorang pengantin laki-laki yang menunggu di dekat pengantin 
perempuannya. Roh Kudus yang sama ini menaungi (mengerami) seorang perawan ber-
nama Maria untuk membawa laki-lakinya yang sempurna ke dalam dunia (lukas 1:35). 
Roh allah menari-nari di atas air pada pagi hari penciptaan.

c 1:3 Ini kata bahasa Ibrani ‘amar, yang paling sering diterjemahkan “berkata,” tetapi kata 
itu juga dapat berarti “berpikir,” “membayangkan,” atau “berbicara dalam hati.” allah 
membayangkan terang dan terang itu terwujud. allah berbicara dan memecahkan ke-
heningan alam semesta untuk melahirkan ciptaan. allah berbicara sepuluh kali dalam 
kisah penciptaan—Sepuluh Perintah allah dalam penciptaan.  lihat juga Mazmur 33:9; 
Yohanes 1:1-3. allah sudah membayangkan dan membentuk galaksi terbesar dan atom 
terkecil sebelum Dia menciptakan semua itu. Dengan kecakapan dan kreativitas yang 
sangat indah, allah membentuk segala sesuatu oleh firman-nya dan mengucapkannya 
supaya terwujud dengan rincian dan kecakapan yang rumit (Ibrani 11:3). Satu dimensi 
yang terpisah dari Pribadi allah telah lahir. Tidak ada rincian yang terlalu kecil bagi 
allah saat Dia bersiap untuk menyingkapkan mahakarya dari hikmat-nya, impian-nya 
yang menjadi kenyataan. allah memerintahkan keteraturan dan kebaikan ke dalam cip-
taan-nya.

d 1:3 atau “dan terang itu jadilah.” allah menciptakan terang, tetapi tidak menciptakan 
matahari sampai hari yang keempat. allah sendirilah yang memenuhi alam semesta 
dengan terang hadirat-nya dan kemuliaan-nya. Kata kerja bahasa Ibrani yang digu na kan 
dengan frasa “Jadilah” dan “maka ... terwujud” keduanya berhubungan dengan nama 
Yahweh yang kudus: Yehi (Jadilah) dan Wayhi (maka ... itu terwujud). Saat Dia melepas kan 
perkataan ini dengan kuasa, alam semesta mulai meluas dan sejak itu terus meluas 
(Ibrani 1:3). Kerajaan allah bekerja menurut prinsip penambahan yang tidak pernah ber-
akhir (Yesaya 9:6-7), bukan oleh kuasa yang semakin berkurang dari waktu ke waktu.
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4Dan allah melihat terang itu menyenangkan dan indah;a Dia meng-

guna kan terang itu untuk mengusir kegelapan.5allah menamai terang itu 

“Siang,” dan kegelapan itu “Malam.” Dan demikianlah, malam memberi 

jalan kepada pagi—itulah hari yang pertama.b

6Dan allah berkata: “Jadilah kubahc di antara air untuk memisahkan 

air yang di atas dari air yang di bawah.” 7-8Dia menciptakan kubah itu dan 

menyebutnya “langit,” dan memisahkan air di atas kubah dari air di bawah 

kubah. Malam memberi jalan kepada pagi—itulah hari yang kedua.
9Dan allah berkata: “Biarlah air di bawah langit berkumpul ke satu 

tempat, dan biarlah tanah yang kering tampak.”d Maka itu terwujud. 10allah 

menamai tanah kering itu “Daratan,” dan air yang berkumpul itu dinamai-

nya “laut.” Dan allah melihat keindahan dari ciptaan-nya, dan Dia sangat 

senang.

a 1:4 Kata Ibrani tov dapat diterjemahkan “menyenangkan” atau “baik (indah)” dan di-
gu nakan tujuh kali dalam pasal ini (ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). allah disebutkan 35 
kali (7 x 5) dan bumi 21 kali (7x3) dalam kisah penciptaan. Kebaikan allah adalah tuju-
an-nya dalam penciptaan dan menanamkan keindahan dalam segala yang diciptakan-
nya.

b 1:5 allah memulai dalam kegelapan dan memunculkan satu hari yang baru. Kekacauan 
tidak pernah menghalangi allah memunculkan terang dan keteraturan. Tidak sulit bagi 
allah untuk bekerja di mana ada kegelapan, kekacauan, dan kebingungan. lihat Mazmur 
139:12.

c 1:6 atau “cakrawala, lengkung langit, permukaan yang luas (atmosfer).” lihat Yehezkiel 
1:22.

d 1:9 Pada hari ketiga, tanah kering muncul dari air (Mazmur 104:6-9), kemudian allah 
menyelimutinya dengan tumbuh-tumbuhan. Ini dapat dibandingkan dengan kelahiran 
baru yang terjadi pada orang percaya, yang dibangkitkan dan dikenakan kepadanya 
kebajikan Kristus. lihat Roma 6:1-11; Efesus 2:1-10. Proses penciptaan bergerak maju 
dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dari yang lebih gelap kepada yang 
lebih terang, dari malam kepada pagi. Firman allah mememasukkan terang ke dalam 
kegelapan, daratan di tengah lautan, udara di tengah air, dan kehidupan di tengah bumi 
yang tidak berpenghuni. Dalam penciptaan, allah memulai dengan membentuk dan 
mengisinya dengan kepenuhan. Di alam ini, benih berkecambah: pertama menge luar-
kan kuncup, lalu mekar, dan kemudian menghasilkan buah. Dalam kehidupan manu-
sia, pertama menjadi bayi, lalu anak, dan kemudian menjadi orang dewasa. hal itu 
ber laku juga dalam kasih karunia.


