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BAB II 

SELAYANG PANDANG TENTANG KITAB MAZMUR 

2.1 Nama 

Dalam Septuaginta (LXX) Kitab Mazmur disebut psalmoi, artinya: 

nyanyian-nyanyian yang biasanya diiringi dengan musik, khususnya kecapi. Kata 

psalmos itu sendiri adalah terjemahan dari kata Ibrani mizmor (sebutan untuk 

judul-judul mazmur) yang dipakai sebagai judul dalam 57 mazmur. Sedangkan 

kata Indonesia mazmur berasal dari bahasa Arab. Artinya tepat sama dengan kata 

mizmor. Nama yang dipakai oleh Septuaginta ini kemudian diambil-alih oleh 

Perjanjian Baru (Luk. 20:42; 24:44; Kis. 1:20; 13:13 dsb.) dan sejak waktu itu 

menjadi nama yang lazim dipakai oleh orang Kristen.
1
 

Dalam bahasa Ibrani, Kitab Mazmur disebut tehillim yang berarti ‘puji-

pujian.’ Sebagai puji-pujian bagi Allah, mazmur-mazmur senantiasa dinyanyikan 

dan dijadikan sebagai doa dalam peribadatan Yahudi di Bait Allah.Doa-doa 

mazmur selalu lahir dari atau dalam lingkungan yang sangat konkrit. Lingkungan 

hidup dan suasana batin manusia inilah yang mendorong manusia untuk berdoa 

kepada Allah, dan dalam ungkapan-ungkapan tersebut sesungguhnya terdapat 

nilai-nilai iman dan kemanusiaan yang universal.
2
 

2.2  Pengarang 
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 Tak mudah untuk memastikan siapa sebenarnya yang mengarang kitab 

Mazmur. Sebab, mazmur sebagai sebuah kitab lahir dari kumpulan-kumpulan para 

pengarang yang menulis pada waktu tertentu. Ada pendapat yang mengatakan 

bahwa kita dapat mengetahuinya dalam setiap judul atau kepala mazmur.
3
 Dari 

judul mazmur itu, ada 73 mazmur yang dikaitkan dengan Daud. Di samping itu 

terdapat pengarang lain yang dalam judul mazmur disebut sebagai (agaknya) 

pengarangnya, misalnya Bani Korah (kelompok penyanyi), Asaf (penyanyi) dan 

lain-lain.
4
 

Meskipun seringkali disebut Mazmur Daud, tapi itu bukan selalu berarti 

bahwa Kitab Mazmur dikarang atau dihimpun oleh Daud. Hal ini sebenarnya 

menunjukkan otoritas Daud sebagai raja yang dimiliki bangsa Israel. Sebagai 

seorang raja, dapat kita pahami bahwa peran raja Daud dalam penulisan Kitab 

Mazmur dalam kehidupan Israel teramat penting. Sebab di  dalam kehidupan 

bangsa Israel seorang raja memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran seorang 

raja menjadi pertanda kehadiran Allah di tengah bangsa-Nya. Seorang raja adalah 

orang pilihan dan urapan Allah (bdk. Mzm. 2:2).  

Bila ditilik dari judul/kepala yang terdapat dalam setiap mazmur maka 

terdapat 102 mazmur yang dalam judulnya memuat nama orang. Perinciannya 

adalah: 73 menyebut nama Daud, 12 Asaf, 11 Bani Korah, 1 Musa, 1 Heman, 1 

Etam dan 1 Yedutun.
5
 Dari sini, kita dapat melihat bahwa Daud memiliki andil 
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besar dalam penyusunan Kitab Mazmur. Ini dapat dimengerti sebab Daud 

merupakan raja yang besar pada waktu itu. Dengan otoritas sebagai raja, ia 

memiliki peran yang besar dalam mengatur tata kehidupan bangsa Israel, 

teristimewa dalam peribadatan religius orang-orang Israel yang mendasari seluruh 

kehidupan mereka. 

2.3  Mazmur Sebagai Puisi Ibrani 

  Kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi-puisi dengan mutu dan kualitas 

yang berbeda-beda, sebab berasal dari pengarang yang berbeda pula. Irama puisi-

suisi Ibrani itu terdiri dari baris-baris. Setiap ayat puisi pada umumnya terdiri dari 

dua baris (bikolase), tetapi kadang-kadang juga tiga baris (trikolase).Bila dalam 

satu ayat ditemukan empat baris, maka sebenarnya ayat itu terdiri dari dua baris 

(biklase) atau bisa tiga baris (triklase) serta baris terakhir membentuk bikolase 

dengan baris pertama dari ayat yang berikut.
6
Dalam puisi Ibrani juga dikenal dua 

macam irama, yakni irama tekanan suku kata dan irama arti.Dalam menentukan 

bentuk irama tekanan suku kata terdapat banyak persoalan dalam Mazmur, 

terutama karena sudah tidak diketahui lagi ucapan asli kata-kata Ibraninya, juga 

teks Ibrani yang dimiliki sekarang banyak yang rusak.Yang penting dalam usaha 

mengerti mazmur ialah mengenai irama artinya.Yang dimaksud dengan irama arti 

ialah kesejajaran atau perimbangan gagasan atau pikiranantar baris atau yang 

                                                                                                                                                                       
2:41; Mzm 50). Bani Korah adalah penyanyi dan penjaga pintu (bdk. 1 Taw. 9:19; 26:1; 19; 2 

Taw. 20:9). Heman dan Etan adalah orang bijak dari Kanaan, pemimpin penyanyi. Keduanya 
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biasa lebih dikenal denan paralelisme. Paralelisme itu tampak dalam empat 

macam bentuk. 

1. Paralelisme sinonim (=searti), artinya gagasan dalam baris petama (disebut 

kolom a) diperdalam dalam baris kedua (disebut pula kolom b) dengan 

kata-kata lain. Misalnya dalam Mazmur 2:3 dan 114:4. 

2. Paralelisme antithesis, artinya baris kedua menegaskan gagasan dari baris 

pertama dari sudut yang berlawanan seperti yang ada pada Mazmur 20:9 

dan 37:22. 

3. Paralelisme sintesis, artinya baris kedua melanjutkan atau melengkapi 

gagasan dalam baris pertama seperti Mazmur 2:6 dan 126:1. 

4. Paralelisme perbandingan, artinya baris yang satu memperjelas gagasan 

dalam baris yang lain melalui suatu perbandingan seperti dalam Mazmur 

42:2. 

Ada hal yang perlu diketahui bahwa Mazmur sebagai puisi Israel tidak 

bisa disejajarkan dengan puisi Israel yang profane, karena Mazmur-

Mazmur itu telah dikomposisikan secara mengagungkan dalam suatu 

tataran nilai seni yang sangat tinggi untuk tujuan keagamaan. Puisi ini 

digunakan untuk memuji Tuhan.
7
 

2.4  Pengelompokan Mazmur 

 Kitab Mazmur terdiri dari 150 mazmur. Karena merupakan hasil 

kumpulan dari tulisan-tulisan, maka mazmur-mamur dikelompokkan untuk 

memudahkan dalam proses pendalaman atas Kitab Mazmur. Pengelompokan ke 
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dalam lima bagian buku meniru sistem pembagian atau pengelompokan dalam 

Pentateukh
8
 dalam tradisi Yahudi, dimana Musa memberi Israel kelima Kitab 

Taurat dan Daud memberi kelima jilid mazmur.
9
 Dengan ini dapat dipahami 

bahwa pengelompokan mazmur merupakan rekayasa terhadap Pentateukh. Kitab 

Mazmur dibagi dalam lima jilid. Pembagiannya adalah sebagai berikut:
10

 

Jilid I:  Mzm. 1-41;  

Jilid II:  Mzm. 42-72; 

Jilid III: Mzm. 73-89; 

Jilid IV: Mzm. 90-106; 

Jilid V:  Mzm. 107-150. 

Dalam setiap kelompok selalu diakhiri dengan suatu doxa(pernyataan 

pujian) kepada Allah. Doksologi ini direkatkan sebagai mahkota setiap kelompok 

dan sebagai penutup kelompok mazmur tersebut. Kelompok buku pertama sampai 

keempat selalu diakhiri dengan satu doksologi yang direkatkan padanya (Mazmur 

41:14; 72:18-19; 98:53; 106:48). Sedangkan kelompok kelima dalam Mazmur 

146-150 (5 Mazmur) ditutup dengan sebuah doksologi agung. Disebut agung 

karena mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai penutup mazmur dari kelompok V 

(lima) dan sekaligus menjadi penutup untuk seluruh mazmur.
11

 Doksologi sebagai 

mahkota setiap kelompok kian menegaskan kitab Mazmur sebagai kumpulan dari 
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banyak tulisan. Dengan ini doksologi mungkin saja merupakan penempatan dalam 

pengeditan terakhir Kitab Mazmur.
12

 

2.5  Jenis-Jenis Mazmur 

 Kekayaan dan keunikan Kitab Mazmur ada pada suasana, sikap batin, 

susunan, nada pemilihan kata, perasaan, gagasan dan tema tertentu yang 

melatarbelakangi munculnya suatu mazmur. Nuansa ini berbeda-beda dalam tiap 

mazmur tapi tetap ada kesamaan dalam beberapa jenis mazmur. Satu mazmur bisa 

hanya termasuk dalam satu jenis mazmur, tapi bisa juga terdapat dalam jenis yang 

lain. 

 Karena itu, Kitab Mazmur dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
13

 

2.5.1  Mazmur Pujian 

 Mazmur pujian merupakan nyanyian pujian kepada Allah atas segala 

karyaNya yang agung dan ajaib yang dialami oleh bangsa Israel. Mazmur ini 

bernada pesta, meriah, megah, gembira, resitatif dan agung. Rumusan dasarnya 

adalah “Pujilah Tuhan sebab Ia baik”. Mazmur pujian selalu terdiri atas struktur-

struktur berikut: Pendahuluan, yakni berisi ajakan dan seruan untuk memuji 

Tuhan. Badan/tubuh, yang memuat alasan-alasan atau sebab-sebab dasar untuk 

memuji Tuhan. Biasanya ada dua alasan, yakni karena adanya Tuhan dan karena 

Tuhan berkarya dalam alam dan sejarah. Kesimpulan, merupakan penutup dari 

mazmur pujian. Pada bagian ini diulang kembali bahasa dan pikiran yang telah 

ada dalam pendahuluan/introduksi (Mazmur-mazmur yang termasuk dalam 
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mazmur pujian adalah mazmur 8, 19, 29, 33, 65, 66, 100, 111, 113, 114, 117, 134, 

135, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150). 

2.5.2  Mazmur Ratapan 

 Di dalam Kitab Mazmur terdapat banyak mazmur ratapan. Mazmur ini 

terdiri dari mazmur ratapan bersama/komunal (115, 125, 129) dan mazmur 

ratapan pribadi/personal (4, 11, 16, 62, 91, 121, 131). Ada beberapa elemen yang 

menjadi format dari mazmur ratapan yakni, adanya seruan atau sapaan kepada 

Allah, gambaran tentang kebutuhan masa kini, permohonan pertolongan dan 

pembebasan, alasan kenapa Allah perlu menolong sang pemohon, adanya janji 

dan korban ketika doa dikabulkan, adanya pengakuan dosa, dan syukur pujian 

kepada Allah. Kerangka dasarnya adalah adanya peralihan yang tiba-tiba dari 

unsur ratapan/tangisan ke madah pujian yang konklusif atas pertolongan Allah.
14

 

Dalam mazmur ratapan ini selalu diakhiri dengan ucapan syukur dan pujian 

kepada Tuhan karena semua ratapan dan tangisan dari pengalaman-pengalaman di 

masa lampau, telah dijawab oleh Allah dengan rahmat ilahi dan diganti dengan 

tawa riang. Pemazmur memiliki keyakinan yang pasti kepada Allah bahwa segala 

ratapan dan tangisan dialami hanya memiliki penghiburan di dalam Allah. Selain 

Allah, ratapan tak pernah bisa diganti dengan syukur. Mazmur ini dapat juga 

disebut mazmur kepercayaan atau mazmur iman bila lebih menekankan unsur 

kepercayaan (Mazmur iman adalah mazmur 3:5-7; 5:12; 22:5; 28:7; 44:7-8 
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sedangkan Mazmur syukur adalah mazmur 16, 23, 115, 125, 129) dan juga 

disebut mazmur ucapan syukur bila lebih menekankan ucapan syukur.
15

 

2.5.3  Mazmur Pujian Karena Pentakhtaan Tuhan 

  Jenis Mazmur ini dapat dibedakan dari Mazmur pujian, walau dalam 

kenyataan sebelumnya merupakan satu jenis Mazmur Pujian itu sendiri.Dapat 

dibedakan berdasarkan tema dan konteksnya. Mazmur ini menjanjikan Tuhan 

yang betakhta dalam segala kebesarannya sebagai raja, dan yang dirayakan dalam 

satu kegiatan liturgis. Seruannya: “Yahwe Raja”, yang punya variasi “ Raja 

Tuhan”, dalam Yes 24, 23 dan 52, 7. Mazmur-Mazmur yang termasuk dalam 

Mazmur Kerajaan (Mazmur-Mazmur yang tergolong dalam Mazmur Kerajaan 

adalah Mazmur 8, 15, 24, 29, 33, 46, 48, 50, 66, 81, 84, 95, 100, 114, 118, 132, 

149, dan  Kel 15:1-18). Mazmur-mazmur ini dirayakan kemenangan Tuhan atas 

pembentukan kosmos sebagai pencipta, kemenangan atas musuh-musuh sebagai 

pembebas. 

2.5.4  Mazmur Rajawi 

 Mazmur ini berbunyi mulia. Ciri khas literer dari mazmur ini adalah selalu 

bertema“Tuhan itu Raja”. Dalam mazmur ini Allah berbicara sebagai Raja (18, 

101, 110) dan menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah sebagai raja alam 

semesta. Allah digambarkan sebagai raja yang bertakhta, bukan hanya atas orang-

orang Israel, tapi juga untuk semua orang yang tunduk di bawah pemerintahan 

raja Israel. Mazmur-mazmur dirayakan pada saat prosesi pentakhtaan Tabut 
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Perjanjian. Mazmur rajawi juga didaraskan untuk merayakan kemenangan Tuhan 

atas pemberontakan kosmos dan musuh-musuh (Mazmur-mazmur rajawi itu 

seperti mazmur 2, 8, 15, 24, 29, 33, 46, 48, 50, 66, 75, 76, 81, 84, 95, 100, 114, 

118, 132, 149). 

2.5.5  Mazmur Sion 

 Sion adalah gunung yang padanya terletak kota suci, Yerusalem. Mazmur 

ini adalah sejenis mazmur pujian tapi memiliki tema-tema yang khas. Tema-tema 

itu seperti Kota Suci, Gunung Allah, Bukit Kenisah, Kenisah Allah (46, 48, 76, 84, 

87, 122). Melalui mazmur jenis ini, pemazmur memuji Allah karena Allah 

melindungi Sion sehingga musuh tak mampu menyerang. Sion adalah sentrum 

keselamatan. Sion bebas dan terlindungi dari musuh-musuhnya oleh karena Allah 

sendirilah yang menjadi bentengnya. 

2.5.6  Mazmur Kebijaksanaan 

 Mazmur ini lebih berkaitan dengan literatur kebijaksanaan dan lebih 

bernada meditatif, reflektif dan didaktif, Ciri khas literer dari mazmur ini adalah 

selalu dimulai dengan ucapan ‘Bahagia/berbahagialah’ (1:1, 34:9), selalu ada 

komparasi antara Tuhan dan manusia (37:16), menggunakan kata-kata Putra-Ku, 

anak-anak-Ku (34:12). Mazmur-mazmur ini juga merenungkan situasi hidup 

manusia dalam aspek etis, religius dan sejarah (78, 105, 107). 

2.5.7  Mazmur Liturgis 

 Mazmur-mazmur ini menyinggung beberapa aspek dari ibadah Israel. 

Mazmur ini bersifat seremonial dan ritual seperti yang terjadi di pintu kenisah (15, 
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24, 118). Dan juga lebih bersifat dialog, yaitu ada pertanyaan dan ada jawaban. 

Mazmur ini mengindikasikan adanya dialog antara peziarah yang bertanya tentang 

syarat memasuki Bait Allah dan para ahli taurat. Dialog seperti ini terjadi di pintu 

gerbang Bait Allah ketika para peziarah yakni orang-orang Yahudi diaspora 

datang beribadah kepada Allah di Bait Allah. 

2.5.8  Mazmur Kepercayaan 

 Mazmur ini mengungkapkan iman kepercayaan pemazmur kepada Allah. 

Allah bagi pemazmur adalah “Yang Terbaik”, “Benteng Perlindungan”, dan 

“Kubu Pertahanan”. Pemazmur mengungkapkan imannya kepada Allah yang 

selalu melindungi dan menyelamatkan dari serangan musuh dan lawan, dan 

membimbing pada jalan yang benar dan selamat. Tesis dasar dari mazmur ini 

adalah hanya dalam Tuhan, jiwaku tenang. Selain itupula, mazmur ini mengajak 

umat untuk percaya dan berharap pada Allah oleh karena kekal abadi kasih 

setiaNya(Yang tergolong dalam mazmur ini adalah mazmur 4, 11, 16, 23, 27, 62, 

dan 131). 

2.5.9  Mazmur Permohonan 

2.5.9.1 Permohonan Kolektif 

 Mazmur ini biasanya didaraskan oleh sekelompok orang atau satu suku 

atau satu bangsa akibat adanya berbagai persoalan yang dialami bersama. Mazmur 

ini menandakan adanya situasi penderitaan atau kekurangan yang terlukis dalam 

kesakitan, hukuman, tekanan, pengaduhan, dan tangisan (Mazmur 44, 74, 79, 80, 

83, 106, 124, 125). Struktur mazmur ini adalah sebagai berikut: Introduksi, yaitu 
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seruan kepada Allah. Pemazmur menyapa Allah dengan gelar-gelarNya. Disusul 

dengan tubuh mazmur berupa motivasi retoris, pemazmur berkonsultasi dengan 

Tuhan, mempertanyakan kemalangannya, serentak mempertanyakan tanggung 

jawab Tuhan. Lalu diikuti dengan permohonan. Pemazmur memprotes Tuhan atas 

ketidakberdosaannya, juga ekspresi kepercayaan bahwa Tuhan akan mengabulkan 

doanya. 

 

 

 

2.5.9.2 Permohonan Pribadi 

 Jenis mazmur ini memiliki motif yang agak lain. Mazmur ini 

dilatarbelakangi oleh kondisi psikologis dan eksistensial pemazmur, seperti 

dikejar-kejar, dalam keadaan bahaya, adanya sebab-sebab alamiah (bahaya 

kelaparan, kekeringan), sosial (perhambaan, ketidakadilan, kesewenangan, 

pelecehan) dan pribadi (sedih, susah, galau, gundah gulana). Mazmur ini muncul 

karena kesadaran pemazmur akan suatu penyakit seperti lepra yang disadari 

sebagai kutukan, dan juga penyakit yang tidak disadari seperti kefanaan manusia. 

Selain itu disadari bahwa kondisi pemazmur yang tidak bersalah akibat dituduh 

secara tak adil, hanya bisa diatasi dengan menghadap Tuhan di Kenisah. 

 Mazmur ini diawali dengan seruan kepada Tuhan dengan titel ilahi-Nya, 

pembeberan kecelakaan/kemalangan si pendoa. Lalu diikuti permohonan dalam 

bentuk imperatif, juga dalam bentuk ajakan, bentuk akumulasi alasan untuk 
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menggerakkan Tuhan. Pada bagian terakhir ada pengakuan iman dan janji atau 

kaul untuk berterima kasih pada Tuhan.
16

 Ada banyak mazmur yang tergolong 

dalam mazmur ini (Mazmur- mazmur yang tergolong dalam jenis mazmur ini 

adalah mazmur 3, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 31, 35, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 69, 70, 

86, 109, 140, 142, 143). 

 

2.5.10  Mazmur Pertobatan 

 Mazmur ini disebut juga dengan nama mazmur penitensialis atau mazmur 

conffesiones atau mazmur requitoriam. Mazmur ini biasanya berupa pengakuan 

dosa, tapi juga di satu pihak menyerukan pertobatan (6, 51, 52, 102, 103). 

Prinsipnya bahwa pemazmur menyerahkan mereka yang bersalah kepada Tuhan 

dan sesama.
17

 

2.6   Teologi Mazmur 

  Teologi merupakan dasar dari setiap aktivitas manusia dalam relasinya 

dengan Allah.Dalam terang teologi, orang dapat memahami setiap tindakan 

manusia yang ditujukan kepada Allah. Demikian juga dalam Teologi 

Mazmur.Mazmur memiliki teologinya tersendiri. Teologi Mazmur adalah paham-

paham Ketuhanan yang ada dalam Mazmur-Mazmur. Teologi Mazmur ini sangat 

membantu setiap orang untuk dapat memahami Allah secara lebih menyeluruh 

dalam Kitab Mazmur. 
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Toni Craven, The Book of Psalms, Message of Biblical Spirituality 6, (Collegeville, 

Minnesota: The Liturgical Press, 1992), hlm. 49-50 
17

Mikhael Valens Boy, Op. Cit.,hlm. 20. 
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  Gambaran akan Allah Israel dalam Mazmur tidak jauh berbeda dari 

gambaran iman Israel akan Allah dalam Perjanjian Lama. Konsep Ketuhanan di 

dalam Kitab Mazmur adalah sebagai Pencipta dan Penyelamat. 
18

Kedua dimensi 

ini ada dalam setiap teks dan saling memuat. Segala karya dan penyelenggaraan 

Allah selalu dilihat dan direnungkan oleh Bangsa Israel dalam konteks penciptaan 

dan penyelamatan Allah. Dengan demikian, Allah dipuji dalam Kitab Mazmur 

bukan hanya sebagai Pencipta tetapi juga sebagai Penyelamat. 

  Orang Israel memandang Allah dengan beranekaragam cara: ‘Allah 

sebagai Benteng Perlindungan,’ ‘Allah sebagai Batu Karang,’ ‘Allah sebagai 

Perisai,’ ‘Allah sebagai Gembala,’ ‘Allah sebagai Penebus,’ ‘Allah sebagai 

Belaskasihan,’ dan ‘Allah sebagai Hakim.’ Semua gambaran iman orang Israel 

tentang Allah ini selalu terarah dan tertuju pada Allah sebagai Pencipta dan Allah 

sebagai Penyelamat. 

  Allah sebagai Pencipta.Allah yang menciptakan langit dan bumi (Kej 1:1) 

dan menyelenggarakannya. Tanpa Allah, langit dan bumi  tak akan pernah ada. 

Manusia patut bersyukur dan memuji Allah yang telah menciptakan manusia 

sebagai mahkota ciptaan (bdk.Mzm 8). Dalam menciptakn Allah juga 

menyelamatkan.Selanjutnya gagasan mengenai Allah sebagai Pencipta merujuk 

pada Allah sebagai Bapa dan Pencipta bangsa Israel (Ul 32:6, 15).Allah juga 

menciptakan dengan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan-Nya. Bangsa 

Israel menunjukkan bahwa Allah sebagai Pencipta sangat penting dalam 
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Ibid., hal.11. 
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kehidupan mereka. Ketaatan kepada Allah adalah jalan satu-satunya bagi bangsa 

Israel. 

  Allah sebagai Penyelamat. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan 

Allah sebagai “Penyelamat” adalah “ga’al” yang dijelaskan secara lengkap dalam 

Imamat 25, sebuah pasal yang menjelaskan tentang bagaimana tanah milik dan 

kebebasan pribadi diperoleh kembali.
19

 Gagasan Allah sebagai Penyelamat lahir 

dari pengalaman konkret kehidupan Israel yakni peristiwa pembebasan dari tanah 

Mesir, penyertaan selama 40 tahun di padang gurun sampai pada tanah Kanaan. 

  Gagasan Allah sebagai Penyelamat merupakan permenunan bangsa Israel 

atas karya penyelamatan Allah kepada mereka di masa lampau yang dilukiskan 

kembali dalam Mazmur 136:10-26. Bangsa Israel selalu menjadikan Allah sebagai 

satu-satunya Pencipta dan Penyelamat, karena didasarkan pada permenungan atas 

karya penyelamatan Allah kepada mereka sewaktu peristiwa pembebasan dari 

tanah Mesir, penyertaan selama 40 tahun di padang gurun sampai pada tanah 

terjanji.
20

 Allah membuat segala sesuatu menjadi baru dan menakjuban bagi 

bangsa Israel. Dengan ini bangsa Israel berharap untuk taat kepada Allah sebagai 

satu-satunya Pencipta dan Penyelamat.Pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya 

pencipta danpenyelamat nampak dalam syema Israel
21

 yang berarti penolakan atas 

praktek penyembahan terhadap allah-allah lain. 
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Helbert Wolf, Pengenalan Pentateukh, (Malang: Gandum  Mas, 2004), hal. 25. 
20

Mikhael Valens Boy, Op. Cit., hal. 22. 
21

Syema Israel berarti “dengarlah” hai Israel. Ini  merupakan perkataan Allah kepada 

bangsa Israel yang disampaikan oleh  Musa yang berbunyi: “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN 

itu Allah kita, TUHAN itu Esa!”(Ul. 6:4) 


