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BAB III 

YEHEZKIEL SEBAGAI PENJAGA ISRAEL 

  

III. 1. Latar Belakang Kehidupan Bangsa Israel sampai Masa Pembuangan 

Israel adalah nama untuk suatu bentuk kekuasaan, yang berasal dari satu suku 

atau konfederasi suku-suku yang dibentuk pada periode kerajaan baru dalam 

hubungannya dengan kekuasaan negara Mesir.1 Sebelum adanya kerajaan baru, yang 

ada dalam masyarakat yang tinggal di daerah Palestina antara tahun 1300-1200 SZB 

hanyalah suatu konfederasi suku-suku penyembah Yahweh yang terdiri dari 

kombinasi kekuatan-kekuatan petani menetap, penggembala, bandit, tukang, imam, 

termasuk kelompok yang melarikan diri dari Mesir.2  

Sebelum Daud diangkat sebagai raja Israel, suku-suku Israel telah mempunyai 

pemimpin yaitu Saul yang berkuasa di Palestina. Menurut Gottwald, Saul bukanlah 

raja seperti Daud, dia hanyalah kepala pasukan suku pada masa itu.3 Pada masa Daud, 

kedua belas suku membentuk suatu kerajaan baru sekitar tahun 1000 SZB yang 

dikenal sebagai kerajaan Israel bersatu. Daud berhasil mempersatukan seluruh 

kerajaan dengan menjadikan Yerusalem sebagai ibukota kerajaan, serta memindahkan 

Tabut Perjanjian ke Yerusalem sebagai simbol persatuan suku-suku Israel dan 

lambang kehadiran Allah.  

Pada periode pemerintahan generasi selanjutnya, Daud digantikan oleh salah 

seorang anaknya yaitu Salomo. Mulai dari pemerintahan Daud sampai Salomo, Israel 

berhasil memperoleh kesuksesan dalam bidang politik dan militer.4 Hal ini 

                                                        
1Robert B. Coote & Mary P. Coote, Kuasa, Politik dan Proses Pembentukan Alkitab: Suatu 

Pengantar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 27. 
2Norman K. Gottwald, The Hebrew…, 600.  
3Ibid., 320. Saul adalah seorang ‘nagid’ (commander atau kepala suku), berbeda dengan Daud 

yang adalah seorang ‘melekh’ (king atau raja). 
4Ibid., 324. 
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menunjukkan bahwa Tuhan berkenan terhadap bangsa Israel. Akan tetapi pada masa 

pemerintahan Salomo, ia mengembangkan suatu gaya kepemimpinan yang menindas 

sehingga tidak disukai oleh orang-orang di utara dan banyak pihak yang memberontak 

melawannya.5 Salomo juga menyembah baal-baal istri-istrinya. Hal-hal inilah yang 

menyebabkan pecahnya bangsa Israel, yang oleh Gottwald disebut sebagai dual 

causality principle.6 Dual causality principle menjelaskan dua alasan pecahnya 

kerajaan Israel, yakni alasan riil dan alasan spiritual yang masing-masing terdapat 

dalam 1 Raja-raja 12:1-11 dan 1 Raja-raja 11:1-13. 

Setelah kematian Salomo, Rehabeam menuntut hak untuk diangkat sebagai 

raja berdasarkan alasan bahwa ia adalah keturunan Daud. Sedangkan, Yerobeam yang 

dahulu memberontak terhadap Salomo, juga menuntut hak untuk memerintah dengan 

alasan ia telah dipilih oleh seorang nabi.7 Rehabeam kemudian diterima sebagai raja 

oleh penduduk Yerusalem dan suku-suku di Selatan, sementara Yerobeam dipilih 

menjadi raja oleh suku-suku di Utara. Perpecahan pada tahun 931 SZB ini 

menyebabkan kedua kerajaan ini tidak mampu lagi untuk mempertahankan 

kekuasaannya atas negeri-negeri tetangganya.8  

Kekuasaan bangsa lain cukup mempengaruhi kehidupan bangsa Israel dan 

Yehuda pasca perpecahan. Sejak abad kedelapan dan ketujuh SZB, kekuasaan Asyur 

yang kuat dan berjaya menekan bangsa Israel, Yehuda, Siria, Babilonia, Media, dan 

bangsa lain di sekitarnya untuk dijadikan taklukan. Akibat tekanan ini, bangsa Israel 

bersekutu dengan Siria untuk membebaskan diri dari kekuatan Asyur. Kedua kerajaan 
                                                        

5David Robert Ord, Robert B. Coote, Apakah Alkitab Benar (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2007), 112. 

6Norman K. Gottwald, The Politics of Ancient Israel (Louisville-Kentucky: Westminster John 
Press, 2001), 252.  

7David F. Hinson, Sejarah Israel: Pada Zaman Alkitab (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 
150. Kedua alasan ini menunjuk kepada alasan pemilihan raja Israel pertama. Di Yehuda kemudian 
menggunakan dynasty principle (pemimpin kerajaan merupakan keturunan/anak raja), sedangkan di 
Israel menggunakan charismatic principle (pemimpin kerajaan berdasarkan kedewasaan dan 
kematangan untuk tugas itu). 

8Ibid., 134.  
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itu mengajak Yehuda untuk bergabung, namun ditolak. Penolakan ini menyebabkan 

perlawanan dari Israel dan Siria terhadap Yehuda, sehingga Yehuda meminta bantuan 

kepada Asyur. Bantuan dari Asyur mengakibatkan kehancuran di sejumlah kota 

bangsa Israel dan Siria. Pada tahun 722 SZB, Asyur melanjutkan pengepungan 

terhadap Samaria (ibu kota Israel) sehingga berhasil menaklukan bangsa itu dan 

menggiring sekitar 27.290 orang penduduk Israel ke pembuangan di berbagai daerah 

kekuasaan Asyur.9 Inilah akhir dari riwayat kerajaan Israel Utara. Perlindungan Asyur 

terhadap Yehuda kemudian dibayar dengan menerima cara-cara peribadahan agama 

Asyur dalam agama Yehuda. Hal ini ditandai dengan dibangunnya mezbah khusus di 

bait Allah untuk menyembah dewa tertinggi Asyur.10  

Tahun 652 SZB merupakan awal keruntuhan kejayaan Asyur. Pemberontakan 

yang dilakukan Babilonia menyebabkan peperangan yang dahsyat, sehingga bangsa 

taklukan lainnya ikut memberontak dan berhasil melepaskan diri.11 Sesudah zaman 

Asyur berakhir, muncullah kekuasaan besar lain yaitu Babilonia dan Media yang 

menjadi kerajaan-kerajaan yang kuat. Bangsa Babilonia merupakan bangsa yang 

sangat mempengaruhi kerajaan Yehuda sebagai daerah jajahan, hingga dibawa ke 

pembuangan.  

Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa sekitar empat ribu enam ratus 

penduduk Yehuda yang dibuang ke Babel dalam tiga tahap, yakni pada tahun 597, 

586, dan 582 SZB, dan dua per tiga dari jumlah tawanan dibuang pada tahap 

pertama.12 Pembuangan pertama terdiri dari raja Yoyakhin beserta pemuka-pemuka 

masyarakat Yehuda; pembuangan kedua terjadi ketika Yerusalem dan bait Allah 

dihancurkan; sedangkan pembuangan ketiga dikaitkan dengan operasi penghukuman 

                                                        
9Ibid., 167. 
10Ibid. 
11Ibid., 172. 
12Norman K. Gottwald, The Hebrew…, 423.  
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Babilonia karena pembunuhan gubernur yang dipilih Nebukadnezar oleh salah 

seorang keturunan Daud.13 Sisa-sisa penduduk ada yang tetap bertahan di Yehuda, 

namun ada pula yang lari ke Mesir.  

Pembuangan yang dialami oleh bangsa Yehuda di Babel ini menunjukkan 

bahwa mereka telah kehilangan status sebagai suatu kesatuan politik tersendiri dan 

menjadi bagian dari propinsi Babilonia yang besar di sebelah utara.14 Lasor 

menyebutkan bahwa kondisi pembuangan di Babel tampak tidak terlalu berat bagi 

orang Yehuda karena Babel tidak bermaksud menghukum bangsa-bangsa taklukan, 

tetapi hanya mengambil langkah untuk mencegah revolusi. Berbeda dengan Asyur 

yang mencerai-beraikan bangsa-bangsa taklukannya, termasuk kerajaan utara, 

sehingga mereka kehilangan jati diri melalui kawin campur.15 Sebagian kaum 

buangan kadang-kadang dikerahkan untuk kerja rodi pada bangunan-bangunan besar 

yang ditangani raja Nebukadnezar. 

 

III. 2. Nabi Yehezkiel 

III. 2. 1.   Pribadi Nabi Yehezkiel 

Yehezkiel bin Buzi adalah seorang imam di Yerusalem. Ketika Nebukadnezar, 

raja Babel membuang golongan-golongan atas pada pembuangan pertama (597 SZB), 

Yehezkiel pun ikut dibuang. Ia mungkin berusia dua puluh lima tahun pada saat itu, 

karena lima tahun kemudian, pada usia tiga puluh tahun ia dipanggil menjadi nabi.16 

Yehezkiel hidup sebagai warga biasa dengan sesama orang buangan di Babel, ia 

menikah dan hidup berkeluarga di rumahnya sendiri di Tel Abib di tepi sungai Kebar.  

                                                        
13David F. Hinson, Sejarah Israel…, 194. 
14Ibid.  
15W. S. Lasor, et al., Pengantar Perjanjian…, 385. 
16Ibid., 383. 
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Yehezkiel mempunyai hubungan sosial yang baik dengan para tua-tua, bahkan 

ia dihormati sehingga mereka sering datang ke rumahnya untuk berkonsultasi (8:1). 

Yehezkiel memberi keterangan waktu untuk penyataan-penyataan tertentu yang 

diterima dari Allah dengan mengacu pada tahun sesudah pembuangan (TSP) raja 

Yoyakhin (597 SZB = TSP 1). Panggilannya sebagai nabi datang pada TSP 5 (=593 

SZB) dan keterangan waktu yang terakhir dicatat dalam kitabnya adalah TSP 27 

(=571 SZB). Jadi pelayanannya berlangsung selama sekurang-kurangnya dua puluh 

tiga tahun.17 

Beberapa ahli menyebut nabi Yehezkiel sebagai orang pertama yang 

mengekspresikan dogma secara kuat dalam Perjanjian Lama, Calvin Perjanjian Lama, 

orang yang paling berpengaruh dalam seluruh perjalanan sejarah Ibrani, bapak 

Yudaisme, nabi dengan tanggung jawab pribadi.18 Namun karena penglihatan-

penglihatan dan nubuat-nubuatnya yang aneh, Lasor menyebut Yehezkiel sebagai 

ekstatik, pengkhayal dan dianggap orang yang menderita gangguan jiwa,19 misalnya 

pengalamannya yang diangkat Roh dan dibawa ke tempat lain (3:12,14; 8:3). 

Meskipun demikian, Yehezkiel tetap dianggap sebagai nabi yang sangat dikuasai oleh 

kenyataan dan kemuliaan Tuhan dan harus dipelajari sebagai nabi yang memulai 

suatu tahapan baru dalam kenabian yang cocok dengan keadaan umat Allah dalam 

pembuangan.20 Selain itu menurut Kaiser, Yehezkiel merupakan orang yang 

mempunyai visi, yaitu orang yang dapat melihat hal-hal yang nyata melalui 

penglihatan-penglihatan ilahi.21 

                                                        
17Ibid., 384. 
18Charles F. Pfeiffer, Everett F Harrison, The Wycliffe Commentary, Vol 2, dalam  

http://www.sarapanpagi.org/yehezkiel-vt3015.html, diunduh pada Jumat, 03 Agustus 2012 pukul 10.00 
WIB. 

19W. S. Lasor, et al., Pengantar Perjanjian…, 384. 
20Ibid., 387. 
21Sostens Nggebu, Dari Ur-Kasdim sampai ke Babel: Karakter 30 Tokoh Perjanjian Lama 

(Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2007), 155. 
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III. 2. 2.   Kitab Yehezkiel 

Kitab Yehezkiel berisikan pemberitaan yang disampaikan secara lisan atas 

perintah Allah. Lasor menyebutkan sangat mungkin pemberitaan-pemberitaan 

dikumpulkan oleh nabi atau penyunting di kemudian hari.22 Sumbangan-sumbangan 

dari redaktor, pelengkap dan penyunting ini juga mempengaruhi penulisan kitab ini.  

Kitab Yehezkiel terbagi secara rapi menjadi empat bagian, yakni: 

1. Nubuat hukuman terhadap Yerusalem dan Yehuda, sebelum jatuhnya kota 

Yerusalem pada tahun 586 SZB (1-24). 

2. Nubuatan mengenai bangsa-bangsa asing (25-32). 

3. Nubuat keselamatan bagi Israel, setelah jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 

SZB (33-39). 

4. Nubuatan tentang zaman baru (40-48). 

Kramer menyebutkan bahwa susunan kitab Yehezkiel yang rapi ini merupakan 

hasil tangan seorang redaktor di kemudian hari.23 Sedangkan, menurut Drane struktur 

yang rapi ini menutupi kekompleksan kitab Yehezkiel dan beritanya. Isinya yang 

beragam membuatnya berasumsi bahwa banyak orang berbeda yang terlibat dalam 

penulisan ini. Pada satu saat, si nabi adalah orang yang mendapat penglihatan-

penglihatan. Pada saat lain, ia tampak lebih mirip dengan Yeremia yang 

memberitakan hukuman atas Yerusalem. Kemudian, ada pula nabi yang menubuatkan 

beritanya kepada bangsa lain yang merefleksikan suatu pemahaman politik 

internasional. Ada juga seorang imam yang dengan sangat mendetail merencanakan 

pengoperasian sebuah bait Allah yang baru dengan ritus yang lebih ketat dari 

                                                        
22W. S. Lasor, et al., Pengantar Perjanjian…, 388. 
23A. Th Kramer, Singa telah…, 72. 
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sebelumnya. Karena hal inilah, beberapa ahli menganggap kitab Yehezkiel sebagai 

komplikasi dari karya orang-orang berbeda.24  

Berdasarkan pendapat para ahli ini, menurut penulis tulisan kitab Yehezkiel 

merupakan pikiran dari satu orang saja, yaitu Yehezkiel sendiri yang bekerja sebagai 

nabi di pembuangan dan juga merupakan seorang imam selama di Yerusalem sebelum 

dibawa ke pembuangan. Tulisan-tulisannya kemudian dikumpulkan dan mengalami 

peredaksian di kemudian hari.25 Peran Yehezkiel sebagai nabi dan juga imam 

membuatnya bertanggung jawab untuk menjalankan kedua tugas ini dengan baik, 

sehingga peran-peran tersebut tersirat dalam tulisan-tulisannya. 

Dalam hampir seluruh kitab, ada acuan tentang waktu yang dikaitkan dengan 

penyataan dari Allah. Taylor dalam Ezekiel: An Introduction and Commentary 

membuat penanggalan terhadap kisah Yehezkiel dalam tabel berikut.26 

 

Acuan 

 

Penyataan dari Tuhan 

Waktu Yehezkiel Kalender27 

Hari Bulan Tahun Hari Bulan Tahun 

1:1 Panggilan Yehezkiel 5 4 30 31 Jul 593 

1:2 Panggilan Yehezkiel 5 4 5 31 Jul 593 

8:1 Penglihatan di rumah 

Allah  

5 6 6 17 Sept 592 

20:1 Petunjuk kepada tua-

tua Israel 

10 5 7 9 Ags 591 

                                                        
24John Drane, Memahami Perjanjian Lama II: Dari Kerajaan Terpecah sampai 

Pascapembuangan (Jakarta: Lion Publishing, 2002), 72-73. 
25Semua tulisan dalam kitab Yehezkiel menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Nama 

Yehezkiel dalam seluruh kitab hanya disebutkan sebanyak dua kali, yakni pada pasal 1:3 dan 24:24. 
Yang pertama berupa pendahuluan tentang awal penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel. Bagian ini 
sepertinya ada penambahan oleh redaktor. Sedangkan bagian kedua adalah bagian integral dari 
peristiwa yang disampaikan.  

26John B. Taylor, Ezekiel: An Introduction and Commentary (England: Inter-Varsity Press, 
1991), 36.  

27Penanggalan ini dibuat oleh Taylor berdasarkan data dalam tulisan R. A. Parker dan W. H. 
Dubberstein, Babylonia Chronology. 
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24:1 Pengepungan 

Yerusalem 

10 10 9 15 Jan 588 

26:1 Nubuatan melawan 

Tirus* 

1 (11) 11 12 Feb 586 

29:1 Nubuatan melawan 

Firaun 

12 10 10 7 Jan 587 

29:17 Nubuatan melawan 

Mesir* 

1 1 27 26 Apr 571 

30:20 Kekuasaan Firaun 

berakhir 

7 1 11 29 Apr 587 

31:1 Nubuatan melawan 

Firaun 

1 3 11 21 Jun 587 

32:1 Ratapan mengenai 

Firaun 

1 12 12 3 Mar 585 

32:17 Ratapan mengenai 

Mesir 

15 1 12 17 Mar 585 

33:21 Berita kejatuhan 

Yerusalem* 

5 10 11 8 Jan 585 

40:1 Penglihatan Yerusalem 

yang baru 

10 1 25 28 Apr 573 

*Jelas tidak menurut urutan peristiwa 

Kehidupan Yehezkiel dipakai Tuhan menjadi lambang bagi bangsa Israel 

(12:6) dan nubuat-nubuatnya juga mengikutsertakan sejumlah tindakan profetik, 

antara lain: 
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1. Yehezkiel menjadi bisu dan hanya akan dapat berbicara untuk menyampaikan 

firman Tuhan (3:22-27). 

2. Yehezkiel membuat model pengepungan Yerusalem, yang melambangkan 

pengepungan yang akan terjadi terhadap kota itu (4:1-3).  

3. Yehezkiel berbaring pada sisi kirinya selama 390 hari, kemudian pada sisi 

kanannya selama 40 hari, untuk menggambarkan hukuman terhadap Israel dan 

Yehuda (4:4-6).  

4. Yehezkiel membakar roti di atas kotoran lembu, yang menggambarkan bahwa 

bangsa Israel harus hidup dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa yang 

najis (4:12-15).  

5. Yehezkiel mencukur rambut dengan sebilah pedang lalu menimbang dan 

membagi-bagi rambut itu, yang melambangkan kehidupan bangsa Israel yang 

terpecah belah (5:1-12).  

6. Yehezkiel membuat lubang tembok dan keluar dari situ, untuk 

menggambarkan pembuangan yang akan datang (12:5-6).  

7. Kematian istrinya yang melambangkan bagaimana kekasih Tuhan akan 

diambil (24:15-24).  

Sejumlah alegori juga dipakai untuk menggambarkan dan menubuatkan 

tentang bangsa Israel, yaitu pohon anggur (15), istri Allah (16), burung rajawali (17), 

singa betina (19:1-9), kebun anggur (19:10-14), pedang (21), Ohola dan Oholiba (23), 

serta kuali (24).28 Kehidupan bangsa Israel juga ditunjukkan Tuhan kepada Yehezkiel 

melalui penglihatan seperti lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang 

sama sekali tidak memiliki kehidupan (37). Berdasarkan gaya-gaya tulisan yang 

                                                        
28W. S. Lasor, et al., Pengantar Perjanjian…, 389. 
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menceritakan penglihatan dan kiasan yang digunakan dalam kitab ini, Yehezkiel 

sering dianggap sebagai penulis apokaliptik yang pertama.29 

 

III. 2. 3.   Panggilan Yehezkiel sebagai Penjaga Israel 

Pertanyaan yang muncul dalam panggilan Yehezkiel sebagai penjaga adalah 

kepada siapakah nubuatan-nubutannya ini diberitakan, untuk orang Yehuda yang 

masih berada di Yerusalem atau untuk kaum buangan di Babilonia? Konteks latar 

belakang kehidupan nabi Yehezkiel pada masa pembuangan menjadi asumsi dasar 

bahwa nubuatan ini ditujukan kepada kaum buangan di Babilonia. Elisson dalam 

Ezekiel: The Man and His Message menuliskan bahwa menurut beberapa ahli pasal 4-

24 disampaikan di Yerusalem bukan di Babilonia, sedangkan nubuatan dalam pasal 

33-48 ditujukan kepada kaum buangan di Babilonia.30 Ada pula anggapan yang 

muncul bahwa nubuatan Yehezkiel ditulis dan dikirim ke Yerusalem. Akan tetapi hal-

hal tersebut ditentang karena jarak antara Yerusalem dan Babilonia membutuhkan 

waktu tiga setengah bulan perjalanan (Ezra 7:9). Selain itu, terdapat nabi Yeremia 

yang melayani di Yerusalem.31 Dengan demikian, Ellison mempertegas bahwa 

Yehezkiel memang bernubuat tentang kehancuran Yerusalem dan bait Allah, tapi 

ditujukan bukan untuk Yerusalem melainkan bagi bangsa Yehuda di pembuangan.32  

Selama masa pembuangan orang-orang Yehuda diperbolehkan untuk 

meneruskan kebiasaan hidup masyarakatnya. Mereka memanfaatkan kesempatan itu 

dengan baik sehingga mereka bisa hidup mapan dan memiliki pekerjaan yang baik.33 

Walaupun demikian, kaum buangan Yehuda di Babel menghadapi suatu zaman yang 

                                                        
29Ibid., 400. 
30H. L. Ellison, Ezekiel: The Man and His Message (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Company, 1968), 19. 
31Ibid., 20. 
32Ibid.  
33S. Wismoady Wahono, Di Sini Kutemukan: Petunjuk Mempelajari dan Mengajarkan Alkitab 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 245. 



25 
 

penuh kesukaran. Mereka mempunyai keinginan untuk menyembah Tuhan tetapi 

banyak dari tata cara agama mereka itu tidak mungkin dapat dilaksanakan di Babel. 

Kota Yerusalem sebagai pusat peribadahan telah dihancurkan dan tidak ada lagi 

tempat yang menggantikan peranannya.34 

Weiden dan Sunaryo dalam Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama 

menyebutkan orang-orang Yehuda meyakini tiga hal yang sejak awal mereka pegang 

sebagai pemenuhan janji-janji Allah telah hancur lebur pada tahun pembuangan 

terakhir di Babel.35  

1. Bangsa Yehuda yang dibuang dari Palestina menunjukkan pengalaman yang 

bertolak belakang dengan pemenuhan janji Allah kepada Abraham mengenai 

tanah perjanjian. 

2. Tidak ada lagi keturunan Daud yang menjadi raja di Yerusalem. Hal ini 

bertentangan dengan nubuat Natan yang terdapat dalam 2 Samuel 7. 

3. Tabut Perjanjian sebagai tempat kediaman Allah telah hancur. Hal ini berarti 

Allah telah meninggalkan umatNya.  

Ketiga hal ini menyebabkan krisis religius pada awal kehancuran Yerusalem. 

Secara umum ada beberapa sikap yang muncul sebagai reaksi terhadap peristiwa 

tersebut, yakni:36 

1. Ada pendapat bahwa penghancuran Yehuda adalah hukuman yang ditimpakan 

oleh dewa-dewi asli Kanaan, yang sebenarnya merupakan ‘penguasa’ atas 

wilayah Palestina. Sejak konfederasi suku-suku penyembah Yahweh masuk ke 

Kanaan, kedudukan dewa-dewi tergeser karena keberadaan Yahweh. Tetapi 

akhirnya dewa-dewi ini berhasil melawan penganut Yahweh. Reaksi ini 

                                                        
34David F. Hinson, Sejarah Israel…, 200. 
35Wim van der Weiden, I. Suharyo, Pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama (Yogyakarta: 

Kanisius, 2000), 69.  
36Ibid., 69-71. 
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muncul di kalangan petani yang tertinggal di Yehuda dan orang-orang Yehuda 

yang lari ke Mesir yang berbakti kepada dewa-dewi kesuburan.  

2. Banyak orang Yehuda yang mengikuti pandangan umum yang berlaku di 

kalangan Timur Tengah Kuno. Menurut keyakinan itu, dalam perang tidak 

hanya tentara yang bertempur melainkan juga allah nasional. Hasil 

pertempuran antara allah nasional yang menentukan hasil perang di dunia. 

Atas dasar pemikiran ini, peristiwa kehancuran bangsa Yehuda membuktikan 

keunggulan allah nasional Babel atas Yahweh, Allah nasional Yehuda. Hal ini 

menyebabkan banyak orang Yehuda yang pindah kepada agama Babel, 

terutama kalangan orang buangan di Babel dan orang yang tinggal di wilayah 

Yehuda yang dikuasai Babel.  

3. Kelompok terbesar kaum cendekiawan mengartikan kehancuran bangsa 

Yehuda sebagai kata terakhir dalam dialog antara Yahweh dengan bangsa 

terpilih. Peristiwa kehancuran kerajaan utara dimaksudkan oleh Yahweh 

sebagai peringatan yang keras. Akan tetapi, peringatan ini tidak dihiraukan 

sehingga akhirnya Yahweh menjatuhkan hukuman atas bangsa Yehuda.  

Ketiga sikap atau reaksi ini cukup menjadi alasan yang menyebabkan 

kehancuran Yehuda sebagai bangsa.37 Coote menyebutkan bahwa meskipun orang 

Yehuda di pembuangan tetap berusaha memelihara identitas mereka dengan kultus 

Yahweh, namun yang lain mengikuti kultus dalam agama Babel.38  

Agama Babilonia sebagaimana kepercayaan kuno lainnya, pada dasarnya 

berupa kultus kesuburan. Bumi adalah betina dan matahari adalah jantan. Lembu 

jantan lazimnya dianggap perwujudan kesuburan sehingga dewa-dewa lembu banyak 

                                                        
37Ibid., 71.  
38Robert B. Coote & Mary P. Coote, Kuasa, Politik…, 90. 
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dipuja.39 Marduk merupakan dewa kuno dari kota Babilonia. Orang-orang Babilonia 

mempercayainya sebagai perwujudan dari dewa matahari. Mereka menyebutnya 

“Bel” yang berarti Tuhan.40 Menurut mitologi penciptaan yang dipercayai bangsa 

babilonia, Marduk mendapat tugas untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan kekacau-

balauan (khaos). Dalam mitos tersebut Tiamat adalah pemimpin kekuatan-kekuatan 

khaos itu. Marduk berhasil membunuh Tiamat, dan dari tubuhnya ia menciptakan 

langit dan bumi. Karena kemenangannya itu maka Marduk menjadi penguasa atas 

segala sesuatu.41 

Menurut mitos tersebut Marduk menciptakan Babilonia sebagai tempat 

persidangan para dewa setiap tahun dan sebagai tempat tinggal yang tetap dari dewa-

dewa tertinggi mereka. Marduk juga menciptakan manusia untuk melayani dewa-

dewa tertinggi tersebut dan dengan demikian membebaskan dewa-dewa yang lebih 

rendah dari tanggung jawab tersebut. Di sana berlangsung sidang tahunan para dewa 

dalam masa Tahun Baru.42 

Ada cukup banyak bukti bahwa mitos ini mempengaruhi pikiran dari 

penduduk-penduduk Babilonia di kemudian hari. Bahkan raja Sargon dari Asyur 

menjadikan Marduk sebagai salah satu dari antara dewa-dewi yang dihormatinya. 

Nebukadnezar sendiri menulis sebuah prasasti yang mengesahkan suatu operasi 

militer yang pernah dilaksanakannya terhadap Libanon, dengan maksud mengambil 

kayu-kayu yang diperlukan sebagai bahan untuk membangun kuil bagi Marduk. 

Nabodinus juga melaporkan suatu penglihatan yang ia terima dari Marduk pada awal 

pemerintahannya, yang meramalkan munculnya Koresy sebagai penguasa.43 

                                                        
39Bertrand Russel, Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman 

Kuno hingga Sekarang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5. 
40David F. Hinson, Sejarah Israel…, 186. 
41Ibid., 187. 
42Ibid.  
43Ibid. 



28 
 

Hinson menyebutkan para ahli setuju bahwa upacara keagamaan yang sangat 

dihormati oleh orang-orang Babilonia adalah perayaan Tahun Baru yang nampaknya 

berhubungan dengan pandangan tentang pertemuan tahunan dewa-dewa di hadapan 

Marduk di Babilonia. Perayaan ini meliputi upacara pembaruan kenaikan takhta 

seorang raja yang berkuasa di Babilonia. Dalam upacara itu secara simbolis 

diperlihatkan kerendahan hati raja tersebut. Imam mencopot segala tanda jabatan dan 

kebesaran dari raja itu, memaksanya mengakui segala kesalahannya, dan meninju 

telinga-telinganya. Setelah itu barulah ia dipulihkan kembali pada posisinya sebagai 

raja. Beberapa ahli berpikir bahwa dengan cara itu sebenarnya raja tersebut sedang 

mengambil bagian dalam suatu perkawinan suci mewakili Marduk, agar menjamin 

kesuburan tanah untuk tahun berikutnya. Suatu bagian penting dari perayaan Tahun 

Baru ini ialah pembacaan kembali cerita penciptaan, yang menekankan pentingnya 

peranan Marduk.44 Daya tarik upacara-upacara keagamaan Babel yang besar tersebut 

semakin menggoda dan menggoncangkan keyakinan bangsa Yehuda. 

Di tengah kehidupan bangsa Yehuda tersebut, Allah tetap  mendampingi 

umatNya melalui nabi Yehezkiel. Panggilan Yehezkiel sebagai penjaga terdapat pada 

dua teks dalam kitab Yehezkiel. Pertama, termasuk dalam nubuatan tentang hukuman 

atas Yerusalem dan Yehuda (3:16-21), sedangkan yang kedua termasuk dalam 

nubuatan tentang pengharapan baru bagi Yehuda (33:1-20). Perbedaan mendasar dari 

kedua teks ini adalah teks pada pasal 33 relatif lebih panjang dan isinya lebih 

dikembangkan, dibandingkan pasal 3.  

Eichrodt dalam Ezekiel: A Commentary mengemukakan bahwa teks dalam 

pasal 33 dikutip oleh pasal 3 secara ringkas sebagai hasil dari peredaksian terakhir.45 

Dalam pasal 3:17-19 mengutip secara persis dari pasal 33:7-9. Akan tetapi dalam dua 

                                                        
44Ibid., 187-188. 
45Walther Eichrodt, Ezekiel: A Commentary (Philadelphia: The Westminster Press, 1970), 75. 
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ayat berikutnya, 20 dan 21, berisi tambahan pernyataan yang dikaitkan dengan pasal 

18:21-24.46 Menurut Gottwald, redaktor mendahului penulisan panggilan nabi 

Yehezkiel sebagai penjaga Israel pada pasal 3:16-21, sementara peranannya lebih 

dikembangkan dalam pasal 33:1-20.47 Zimmerli juga mengemukakan bahwa teks 

dalam pasal 3:17-21 merupakan bagian yang ditambahkan redaktor berdasarkan teks 

original dalam pasal 33:7-9 dan 18:24.48  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka penulis menyetujui bahwa teks 

dalam pasal 3:16-21 merupakan tambahan redaktor di kemudian hari yang sepertinya 

menempatkan teks ini untuk melengkapi panggilan Yehezkiel sebagai nabi pada masa 

pembuangan. Berikut penulis akan menganalisa teks pada pasal 3:17 dan pasal 33:7 

yang berisi panggilan Yehezkiel sebagai penjaga Israel. 

 

Analisa Teks49 

 Yehezkiel 3:17 

 `yNIM<)mi ~t'ÞAa T'îr>h;z>hiw> rb'êD" ‘yPimi T'Û[.m;v'w> lae_r"f.yI tybeäl. ^yTiÞt;n> hp,îco ~d"§a'-

!B, 17 

Kata  Analisa Arti 

~d"§a'-!B,  Kata benda maskulin tunggal !Be + kata 

benda maskulin tunggal   ~d'a'  

Terdapat maqqef yang menghubungkan 

dua kata ini menjadi kesatuan unit kata 

Anak Adam, keturunan 

manusia  

hp,îco Berasal dari kata kerja qal partisip Peninjau, pengawal, 

                                                        
46Ibid., 444.  
47Norman K. Gottwald, The Hebrew…, 486. 
48Walther Eichrodt, Ezekiel…, 444. 
49Dalam analisa teks ini, penulis menggunakan teks dari BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia) 

4th revised edition atau WTT dari Bible Works 6. 
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maskulin tunggal hpc kemudian menjadi 

particium atau partisip 

penjaga  

^yTiÞt;n> Kata kerja qal perfek orang pertama 

tunggal !tn + akhiran kata ganti orang 

kedua tunggal ^ 

Aku menempatkanmu   

tybeäl. Kata depan l + kata benda maskulin 

tunggal tyIB;  

Untuk, bagi, di, kepada; 

rumah, tempat  

lae_r"f.yI Kata benda  

Terdapat tanda atnakh 

Israel,  

T'Û[.m;v'w> Kata penghubung w + kata kerja qal 

perfek orang kedua maskulin tunggal 

[mv  

Dan, bila, maka, jadi,  

engkau mendengar 

‘yPimi Kata depan !mi + kata benda maskulin 

tunggal hP + akhiran kata ganti orang 

pertama tunggal  

Dari mulutku 

rb'êD" Kata benda maskulin tunggal rb'D'  Firman, perkataan, kata, 

peristiwa, hal 

T'îr>h;z>hiw> Kata penghubung w + kata kerja hiphil 

waw perfek orang kedua maskulin 

tunggal rhz  

Dan, bila, maka, jadi, 

engkau memperingatkan 

~t'ÞAa Kata akhiran langsung orang ketiga 

maskulin jamak  tae  

Mereka  

`yNIM<)mi Kata depan !mi dengan kata akhiran 

orang pertama tunggal 

Bagiku, olehku, padaku, 

atasku. 
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Terdapat tanda sof passuq 

Terjemahan LAI-ITB  : Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau 

menjadi penjaga kaum Israel. Bilamana engkau 

mendengarkan sesuatu firman dari pada-Ku, 

peringatkanlah mereka atas nama-Ku. 

Usulan terjemahan : Anak Adam, Aku menempatkanmu sebagai penjaga 

bagi Israel, bila engkau mendengar firman dari 

mulutKu maka engkau memperingatkan mereka 

bagiKu. 

 

 Yehezkiel 33:7 

`yNIM<)mi ~t'Þao T'îr>h;z>hiw> rb'êD" ‘yPimi T'Û[.m;v'w> lae_r"f.yI tybeäl. ^yTiÞt;n> hp,îco ~d"êa'-!b, 

hT'äa;w> 7 

Kata  Analisa Arti 

hT'äa;w> Kata depan  w + kata ganti orang kedua 

maskulin tunggal  hT'a;  

Dan, bila, maka, jadi,  

engkau 

~d"êa'-!b, Kata benda maskulin tunggal !Be + kata 

benda maskulin tunggal   ~d'a'  

Terdapat maqqef yang menghubungkan 

dua kata ini menjadi kesatuan unit kata 

Anak Adam, keturunan 

manusia 

hp,îco Berasal dari kata kerja qal partisip 

maskulin tunggal hpc kemudian menjadi 

particium atau partisip 

Peninjau, pengawal, 

penjaga  

^yTiÞt;n> Kata kerja qal perfek orang pertama Aku menempatkanmu   
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tunggal !tn + akhiran kata ganti orang 

kedua tunggal ^ 

tybeäl. Kata depan l + kata benda maskulin 

tunggal tyIB;  

Untuk, bagi, di, kepada; 

rumah, tempat 

lae_r"f.yI Kata benda 

Terdapat atnakh 

Israel,  

T'Û[.m;v'w> Kata penghubung w + kata kerja qal 

perfek orang kedua maskulin tunggal 

[mv  

Dan, bila, maka, jadi,  

engkau mendengar 

yPimi Kata depan !mi + kata benda maskulin 

tunggal hP + akhiran kata ganti orang 

pertama tunggal 

Dari mulutku 

rb'êD" Kata benda maskulin tunggal rb'D'  Firman, perkataan, kata, 

peristiwa, hal 

T'îr>h;z>hiw> Kata penghubung w + kata kerja hiphil 

waw perfek orang kedua maskulin 

tunggal rhz  

Dan, bila, maka, jadi, 

engkau memperingatkan 

~t'Þao Kata akhiran langsung orang ketiga 

maskulin jamak  tae 

Mereka  

`yNIM<)mi Kata depan !mi dengan akhiran orang 

pertama tunggal 

Terdapat tanda sof passuq 

Bagiku, olehku, padaku, 

atasku. 

Terjemahan LAI-ITB  : Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau 

menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau 
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mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, 

peringatkanlah mereka demi nama-Ku. 

Usulan terjemahan : Dan engkau anak Adam, Aku menempatkanmu 

sebagai penjaga bagi Israel, bila engkau mendengar 

firman dari mulutKu maka engkau memperingatkan 

mereka bagiKu. 

 

Tafsiran Teks: 

Dalam kedua teks ini, hampir memiliki persamaan dalam setiap kata yang 

digunakan. Dalam teks Yehezkiel 33:7 terdapat kata depan ‘dan’ yang menunjukkan 

kesinambungan dengan teks pada ayat sebelumnya. Tokoh yang muncul dalam teks 

adalah Tuhan (Aku, -Ku) dan Yehezkiel (engkau, anak Adam). Dalam teks Alkitab 

Terjemahan Baru (ITB) Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Yehezkiel dipanggil 

dengan sebutan ‘anak manusia.’ Sebutan ini dipakai sebanyak 90 kali oleh Tuhan 

sebagai sapaan terhadap Yehezkiel.50 Berdasarkan analisa di atas, maka sapaan 

terhadap Yehezkiel dapat pula berarti anak Adam atau keturunan manusia. Sapaan ini 

menekankan sikap nabi sebagai manusia yang berbeda dengan sumber berita itu, yaitu 

Tuhan.51 Dengan kata lain, melalui penyebutan ini Tuhan ingin menekankan 

kemanusiaan dan kelemahan Yehezkiel sebagai manusia jika dibandingkan pesan 

ilahi yang berotoritas yang ia bawakan atau jika dibandingkan dengan kemuliaan dan 

kekuasaan Tuhan sebagai pengutus.52 Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia 

Sehari-hari (BIS), Yehezkiel bahkan disebut sebagai manusia fana.  

                                                        
50W. S. Lasor, et al., Pengantar Perjanjian…, 390.  
51Ibid., 391. 
52Tremper Longman III & Raymond Dillard, An Introduction to the Old Testament, 2nd ed. 

(Grand Rapids: Zondervan, 2006), 367. Dalam http://www.gkri-exodus.org/image-upload/BIB-
PPL2_28_Yehezkiel.pdf, diunduh pada Jumat, 03 Agustus 2012 pukul 09.47 WIB. 
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Istilah penjaga sebenarnya memiliki arti yang luas. Istilah ini dapat berarti 

orang yang bertugas untuk menjaga maupun orang yang meninjau seperti mata-mata 

atau pengintai dan terus-menerus memperhatikan atau mengamati sesuatu. Istilah ini 

memberikan gambaran penjaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu 

yang dijadikan objek. 

Pada zaman Alkitab ‘kota’ maupun ‘benteng’ memiliki arti yang sama, dan 

kadang-kadang segi pertahanan suatu kota ditekankan dengan menyebutnya ‘kota 

berkubu’ atau ‘kota bertembok’ yang membedakannya dari desa-desa yang tidak 

bertembok.53 Tembok kota lebarnya rata-rata tiga meter, tapi dasarnya bisa dua tiga 

kali lipat. Tinggi tembok rata-rata enam sampai sembilan meter, pondasinya batu, 

bahannya batu bata atau lumpur. Kota dapat diperkuat dengan membangun tembok 

luar yang jaraknya dalam jangkauan batas tembok panah dari tembok utama.54 Dalam 

kota berkubu tersebut biasanya terdapat menara penjaga yang dibuat lebih tinggi 

dalam sebuah benteng pertahanan. Menara penjaga disebut juga menara sudut yang 

merupakan bagian dari suatu tembok tempat menembak ke luar.55  

Pada masa itu, seorang penjaga biasanya berdiri dan berjaga-jaga tanpa pernah 

tertidur di atas menara penjaga. Menara tersebut membantu penjaga melihat 

kedatangan orang atau kelompok orang yang berkunjung dari jarak yang jauh dan ia 

harus memberitahukan apa yang dilihatnya (Yesaya 21:6). Bentuk peringatan yang 

disampaikan dapat berupa suara sangkakala (Yehezkiel 33:3), maupun seruan (2 

Samuel 18:25). Seorang penjaga juga harus mempunyai pengetahuan tentang latar 

belakang kehidupan bangsa yang dijaga maupun kehidupan sosial bangsa tersebut. 

Dengan demikian, maka Yehezkiel merupakan nabi yang cukup mengetahui sejarah 

                                                        
53J. D. Douglas, N. Hillyer, eds., Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid I: A-L (Jakarta: Yayasan 

Komunikasi Bina Kasih, 1992), 176.   
54Ibid., 176. 
55Ibid., 468.  
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kehidupan bangsa Israel, dan dipanggil sebagai penjaga mempunyai tugas untuk 

memberitahukan atau memperingatkan bangsa Israel mengenai sesuatu firman dari 

Tuhan. 

Yehezkiel dipanggil sebagai penjaga Israel dalam latar belakang kehidupan 

bangsa Yehuda. Kata ‘Israel’ yang dipakai ini, menurut penulis menunjukkan kepada 

bangsa Yehuda (kerajaan selatan) sebagai keturunan Abraham yang menerima janji 

Allah sebagai umat pilihan dan bangsa yang besar, karena tetap mempertahankan 

keturunan Abraham melalui dynasty principle. Kata Israel ini dapat pula 

menunjukkan pada bangsa perjanjian secara keseluruhan, dan bangsa Yehuda 

merupakan bagian di dalamnya yang kemudian terpisah secara politis.  

Yehezkiel mempunyai tugas untuk menyampaikan firman yang didengar dari 

Tuhan. Kata ‘firman’ dalam teks dapat berarti kabar atau berita dari Tuhan yang berisi 

perintah. Hal ini menunjukkan Yehezkiel berperan untuk menyampaikan apapun yang 

didengar dari Tuhan kepada bangsa Yehuda sebagai suatu peringatan. Peringatannya 

disampaikan kepada seluruh umat di pembuangan.  

Berdasarkan analisa dan tafsiran terhadap teks di atas, maka panggilan 

Yehezkiel sebagai penjaga menunjukkan bahwa ia mempunyai peran untuk menjaga 

kehidupan bangsanya dari berbagai ancaman. Ancaman besar bagi bangsa Yehuda 

pada masa itu adalah agama Babel yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi bangsa 

Yehuda untuk ikut terlibat dalam upacara-upacara keagamaan. Kehidupan sebagai 

kaum buangan pasca hancurnya Yerusalem dan bait Allah sebagai identitas mereka 

mengakibatkan bangsa Yehuda mengalami krisis dalam kehidupan religius sehingga 

mereka kehilangan harapan terhadap masa depan bangsa mereka. Dalam situasi inilah, 

maka Yehezkiel dipanggil sebagai penjaga. Yehezkiel diutus agar dapat 
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mempertahankan kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah yang tetap setia 

kepadaNya dari ancaman kehidupan sosial bangsa Babel, terutama agama Babel.  

Yehezkiel merupakan nabi yang menguatkan iman kaum buangan, sehingga 

terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Kaum buangan mulai mengumpulkan 

banyak bahan-bahan tradisi keagamaan dari masa-masa yang silam dan mulai menulis 

sejarah. Mereka mengumpulkan hukum-hukum Allah dalam himpunan yang lebih 

teratur, dan mengelompokkan mazmur-mazmur yang telah terkumpul sesuai dengan 

penggunaannya dalam ibadah. Kaum buangan juga memerlukan suatu tempat tertentu 

yang menjadi pusat kegiatan-kegiatan tersebut, tempat tradisi-tradisi yang telah 

dikumpulkan, dibicarakan bersama dan disimpan dengan baik. Mungkin pada masa 

itulah mereka membangun sinagoge yang pertama. Inilah suatu unsur baru dalam 

kehidupan agama Israel dan yang kemudian memainkan peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan orang Yahudi.56 

 

III. 3. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bab III ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut.  

1. Bangsa Israel yang bersatu di bawah pemerintahan Daud dalam kerajaan Israel 

bersatu mengalami berbagai perubahan sosial yang kemudian menyebabkan 

bangsa ini terpecah dalam dua kerajaan, yakni kerajaan utara dan kerajaan 

selatan. Perpecahan yang terjadi menyebabkan kedua bangsa ini tidak dapat 

mempertahankan diri terhadap kekuasaan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, 

sehingga akhirnya jatuh sebagai tawanan dan dibawa ke pembuangan. Bangsa 

                                                        
56David F. Hinson, Sejarah Israel…, 202. 
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Israel dibawa ke pembuangan pada tahun 722 SZB oleh Asyur, sedangkan 

bangsa Yehuda dibawa ke pembuangan mulai tahun 597 SZB oleh Babel. 

2. Yehezkiel merupakan nabi yang berkarya di pembuangan sejak tahun 597-571 

SZB. Yehezkiel hidup sebagai warga biasa dengan sesama orang buangan di 

Babel, menikah dan tinggal di rumahnya sendiri di Tel Abib di tepi sungai 

Kebar 

3. Kitab Yehezkiel merupakan kitab yang ditulis oleh Yehezkiel sendiri selama 

masa pelayanannya di pembuangan yang kemudian dikumpulkan dan 

mengalami peredaksian di kemudian hari. Kitab ini berisi nubuatan tentang 

hukuman bagi bangsa Israel dan bangsa lain, serta tentang zaman baru bagi 

Israel, yang sebagian besar memiliki acuan waktu.  

4. Latar belakang kehidupan bangsa Yehuda di pembuangan yang kehilangan 

identitas secara politik maupun keagamaan menyebabkan Yehezkiel dipanggil 

sebagai penjaga bagi mereka. Kaum buangan mengalami berbagai krisis 

religius pasca pembuangan yang menyebabkan bangsa Yehuda mulai 

menyembah dewa-dewi bangsa lain.  

5. Panggilan Yehezkiel sebagai penjaga adalah untuk memberitahukan dan 

memperingatkan bangsa Yehuda melalui nubuatan-nubuatan yang berupa 

tindakan profetis maupun alegori-alegori. Yehezkiel juga memperingatkan 

mereka tentang ancaman yang membahayakan kehidupan mereka sebagai 

bangsa pilihan Allah. Ancaman terbesar bagi bangsa Yehuda pada saat itu 

adalah agama bangsa Babel yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi bangsa 

Yehuda untuk terlibat dalam upacara keagamaan. Melalui panggilannya ini, 

Yehezkiel membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bangsa 

Yehuda di pembuangan.  


