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Tinjauan:   

 

Make The Old Testament Live merupakan suatu buku yang 

sangat penting bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang 

pengajaran Perjanjian Lama. Buku ini merupakan kumpulan artikel 

tentang seluk beluk mengajar Perjanjian Lama dalam konteks 

Universitas (Sekuler dan Kristen) dan Seminari, juga berkaitan 

dengan mahasiswa tingkat awal sampai mahasiswa tingkat 

doktoral. Para penulis artikel ini berasal dari pelbagai tempat, 

seperti: Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, Australia dan 

Afrika Selatan (ix). Buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu “content” 

(isi), “context” (konteks) dan “communication” (komunikasi). 

 

Dalam bagian “content” diungkapkan bagaimana menyusun 

kurikulum pengajaran Perjanjian Lama. Richard S. Hess membahas 

apa yang merupakan tujuan pendidikan Teologia, posisi Perjanjian 

Lama dalam pendidikan Teologia dan prinsip-prinsip dalam 

penyusunan  kurikulum Perjanjian Lama (pp. 3-11). Ia juga 

memberikan contoh design kurikulum, yang tersusun dalam 3 

tingkatan, yaitu: “Introductory”, “Skill Development and 

Integrative”, dan “Creative” (pp. 9-16). Hess juga menekankan 

pentingnya bahasa Ibrani dalam keseluruhan studi Perjanjian Lama 

(pp. 16-18). 

 

Dalam bagian “content” yang lain, Craig G. Bartholomew 

mengusulkan beberapa hal penting bagi studi Perjanjian Lama, 
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khususnya pada era paska-Liberal. Adapun usulan-usulannya 

adalah: 

a. Post-liberal Old Testament study would have far more of a 

kerygmatic focus. 

b. Post-liberal Old Testament scholarship would have more of a 

communal nature. 

c. Post-liberal Old Testament studies would be more 

interdisciplinary (pp. 34-35). 

Sedangkan James McKeown membahas lebih spesifik pada design 

mata kuliah Teologia Perjanjian Lama (pp. 48-60). 

  

Dalam bagian “context” dapat diketemukan  bagaimana 

usaha-usaha menghadirkan dan mengajarkan Perjanjian Lama 

dalam pelbagai konteks, seperti: Seminari, Universitas dan 

masyarakat. Dua topik yang menarik bagi kita yang hidup di 

Indonesia adalah: 

a. “Teaching the Old Testament in the Context of  Islam” oleh Ida 

Gasler (pp. 131-143). 

b. “Perspectives on Teaching the Old Testament from the Two-

Thirds World” oleh M. Daniel Carrol R. (pp. 144-157). 

Dalam bagian ini juga ada yang menarik, khususnya berkaitan 

dengan studi program Doktoral. Tulisan pertama berasal dari 

perspektif mahasiswa, yaitu: “From Student to Scholar: Surviving 

as an Old Testament Ph.D. Student” oleh Rebecca Doyle (pp. 111-

121). Tulisan kedua berasal dari perspektif dosen atau 

pembimbing: “From Student Scholar to Student Supervising Old 

Testament Ph.D. Student” oleh H.G.M. Williamson (pp. 122-143).        

  

Dalam bagian “communication” dapat diketemukan tulisan 

tentang metode pengajaran dan pembelajaran David W. Baker 

dalam tulisan yang berjudul “Studying the Original Texts: 

Effective Learning and Teaching of Biblical  Hebrew” memberikan 

beberapa usulan dalam kaitan mengajar dan belajar bahasa Ibrani 

(pp. 161-172). Tulisan ini yang berjudul “Let the Wise Listen and 

Add to Their Learning: Modern Education and an Ancient  book” 

oleh Clive Lawless (pp. 173-190) memang tidak berkaitan 

langsung dengan studi Perjanjian Lama. Tulisan ini diikutsertakan  
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dengan harapan bahwa metode pengajaran dan pembelajaran 

Perjanjian Lama. 

  

Bagian terakhir dari buku ini memberikan daftar kepustakaan 

yang penting dalam studi Perjanjian Lama. Daftar kepustakaan ini 

dapat dikategorikan dalam Introduksi, Teologia, Sejarah Israel, 

Arkeologi, Atlas, Naskah Timur Tengah Kuno, Sejarah Timur 

Tengah Kuno, Lexicon Bahasa Ibrani, Kamus Teologia Alkitabiah, 

dll. 

  

Terlepas dari luas skopus pembahasan dan singkatnya 

pembahasan tiap topik, buku ini memberikan banyak “insight” dan 

dorongan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengajaran 

Perjanjian Lama. Dengan harapan bahwa Perjanjian Lama dapat 

hadir lebih hidup dan menarik dalam pelbagai konteks kehidupan 

masa kini. 
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