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“ Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, 
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. “ 

 

Amsal 1:7 
 

 

Doakan apa yang kita kerjakan. 
Kerjakan apa yang kita doakan. 

Lakukan apa yang menjadi bagian kita.  
Dan Tuhan akan melakukan  

apa yang menjadi bagianNya dalam hidup kita. 
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SARIPATI 

 

Nabi merupakan utusan Tuhan yang dipanggil kepada bangsa Israel untuk 

memanggil mereka kembali kepada Tuhannya. Intisari dari kecaman para nabi 

bukanlah bahwa bangsa Israel telah melanggar beberapa perintah Tuhan, tapi mereka 

telah meninggalkan Tuhan sambil mengabaikan perjanjianNya. Tugas para nabi yang 

mengecam bangsa Israel sebenarnya mempunyai tujuan yang positif, yaitu supaya 

bangsa Isreal bertobat dan jangan binasa dalam hukuman yang menimpa mereka.  

Yehezkiel merupakan nabi yang dipanggil pada masa pembuangan di 

Babilonia. Dalam penggilannya sebagai nabi, Yehezkiel disebut sebagai penjaga. 

Istilah penjaga yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel merupakan tugas yang kritis 

untuk memperingatkan bangsaNya. Yehezkiel berperan untuk memperingatkan, 

menjaga dan mengawasi bangsa Yehuda dari berbagai keadaan yang mengancam. 

Pada masa pembuangan, ancaman besar bagi kehidupan bangsa Yehuda adalah agama 

Babel yang berkembang dan mempengaruhi bangsa Yehuda sehingga terdapat orang 

Yehuda yang mengikuti kultus Babel. 

Dalam tulisan ini, penulis menganalisis panggilan Yehezkiel sebagai penjaga 

berdasarkan teori kritik sosial. Kritik sosial merupakan salah satu dampak yang 

muncul akibat perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kritik 

merupakan kecaman atau tanggapan yang diberikan terhadap suatu objek tertentu. 

Kritik sosial dapat dipahami sebagai suatu aktifitas sosial untuk menganalisis, menilai 

atau mengkaji keadaan suatu masyarakat pada saat tertentu yang dilakukan secara 

objektif dengan maksud dan tujuan tertentu. Kritik sosial juga dapat menjadi alat 

kontrol sosial terhadap jalannya sistem maupun proses bermasyarakat.  

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, peran nabi Yehezkiel sebagai 

penjaga dapat disebut pengkritik sosial yang mengecam kehidupan bangsa Yehuda di 

pembuangan pada saat itu. Yehezkiel mengkritik ketidaksetiaan bangsa Yehuda 

sebagai umat Tuhan dengan menyembah dewa-dewa bangsa Babel. Melalui kritikan 

yang disampaikannya, Yehezkiel kembali mengingatkan mereka sebagai bangsa 

pilihan Allah.  

 

Kata Kunci: Yehezkiel, Penjaga Israel, Kritik Sosial 


