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BAB IV 

ANALISA DAN REFLEKSI TEOLOGIS 

 

IV. 1. Analisa 

Dalam bab ini, penulis melihat hal penting yang harus dilakukan dalam upaya 

untuk menganalisis panggilan Yehezkiel sebagai penjaga berdasarkan teori kritik 

sosial adalah dengan pertama-tama melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi 

pada bangsa Israel sampai pada pembuangan di Babilonia seperti yang terdapat pada 

penjelasan bab III, kemudian menganalisa panggilan Yehezkiel sebagai penjaga 

berdasarkan perubahan-perubahan sosial tersebut yang dikaitkan dengan teori kritik 

sosial pada penjelasan bab II.  

Interaksi sosial antara bangsa Yehuda dan Babel di pembuangan menyebabkan 

bangsa Yehuda mengalami berbagai perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut dapat 

dikaji dalam perspektif fungsionalisme yang memandang perubahan sosial sebagai 

dinamika adaptif akibat perubahan lingkungan eksternal. Bangsa Yehuda sebagai 

tawanan yang dibawa ke pembuangan di Babel mampu beradaptasi dan berbaur 

dengan bangsa Babel. Proses sosial yang terjadi mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan bangsa Yehuda, termasuk kehidupan spiritual. Terdapat orang-orang 

Yehuda yang berpindah kepada agama Babel dan terlibat dalam pelaksanaan kultus 

Babel. Perubahan sosial dalam kehidupan bangsa Yehuda yang mempraktekkan 

ibadah kepada allah bangsa Babel inilah yang paling dikritik oleh nabi Yehezkiel 

sebagai ancaman besar dalam kehidupan bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah. 

Sejak awal pembuangan, Yehezkiel telah memperingatkan dan meyakinkan 

bangsa Yehuda bahwa hukuman yang menimpa mereka merupakan akibat dari 

ketidaksetiaan mereka kepada Allah Israel. Dalam salah satu nubuatnya, Yehezkiel 
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secara keras mengibaratkan kehidupan bangsa Israel dan Yehuda seperti dua 

bersaudara Ohola dan Oholiba yang bersundal pada masa mudanya (23). Dari 

persundalan ini, Tuhan kemudian menyerahkan mereka kembali kepada sekutu 

masing-masing sebagai tawanan. Setelah dihukum dalam pembuangan pun, 

kehidupan beragama bangsa Yehuda dipengaruhi oleh bangsa Babel sehingga Yehuda 

tetap menjadi bangsa yang tidak setia kepada Allah Israel. Hal ini menunjukkan 

bahwa bangsa Yehuda telah meninggalkan Allah Israel sehingga tidak dapat disebut 

sebagai umat Allah. 

Yehezkiel mengkritik ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Ketidaksetiaan inilah 

yang ditemukan Yehezkiel sebagai kesalahan utama bangsa Yehuda sehingga ia 

mengemukakan keberatan dan ketidaksetujuan terhadap hal itu. Ia menentang pola 

pemikiran bangsa Yehuda yang muncul akibat kehancuran Yerusalem serta bait 

Allah. Yehezkiel memperingatkan dan mengkritik anggapan-anggapan bangsa 

Yehuda tentang kejatuhan dan kehancuran Yerusalem serta bait Allah sebagai bentuk 

kekalahan Allah Israel oleh baal atau dewa-dewi bangsa Babel maupun dewa-dewi 

Kanaan. Yang terjadi sebenarnya adalah Tuhan menggunakan bangsa Babel sebagai 

pelaksana hukuman bagi bangsa Yehuda. Yehezkiel juga mengingatkan bahwa 

hubungan antara Tuhan dengan umatNya belum berakhir, meskipun tabut perjanjian 

dan bait Allah telah hancur. Pola-pola pemikiran bangsa Yehuda yang muncul 

tersebut dapat disebabkan karena bangsa Yehuda telah kehilangan harapan. 

Yehezkiel mengecam kehidupan bangsa Yehuda dengan pemikiran yang 

terbuka dan objektif. Artinya, kritikan ini disampaikan tidak terbatas kepada orang 

tertentu saja tapi ia memperingatkan seluruh umat. Yehezkiel menilai kehidupan 

bangsa Yehuda sebagai bentuk pemberontakan kepada perintah Tuhan. Kritik dan 

kecaman yang dilakukan Yehezkiel dalam kehidupan bangsa Yehuda merupakan 
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faktor penting dalam memelihara kehidupan bangsa Yehuda sebagai bangsa pilihan 

yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham dalam dinasti Daud.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka panggilan nabi Yehezkiel 

sebagai penjaga memberikan banyak kritikan terhadap kehidupan bangsa Yehuda 

berhubungan dengan penilaian mengenai kondisi bangsa Yehuda yang terancam oleh 

kehidupan bangsa Babel. Perannya sebagai nabi yang diutus Allah di tengah-tengah 

pembuangan, serta panggilannya sebagai penjaga dapat disebut sebagai pengkritik 

sosial yang mengkritik ketidaksetiaan bangsa Yehuda terhadap Allah. Yang menjadi 

penyebab kritik Yehezkiel adalah perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

bangsa Yehuda, khususnya kehidupan spiritual. Yehezkiel menyatakan 

ketidaksetujuan, keberatan dan penolakan terhadap paham serta sikap bangsa Yehuda 

yang salah dan berkembang pada masa itu melalui peringatan-peringatan yang 

disampaikan sebagai alat kontrol.  

Yehezkiel mengkritik kehidupan bangsa Yehuda melalui nubuatan-nubuatan 

yang berupa tindakan-tindakan profetis maupun alegori-alegori. Tindakan-tindakan 

dan alegori-alegori ini jika dikaitkan dalam teori kritik sosial maka dapat 

diklasifikasikan dalam jenis kritik yang dilakukan secara terselubung. Artinya, 

kecaman Yehezkiel yang disampaikan kepada bangsa Yehuda dilaksanakan secara 

tidak langsung. Bahkan kehidupan Yehezkiel sendiri dipakai sebagai lambang untuk 

mengkritik dan memperingatkan bangsa Yehuda. Dengan demikian, maka panggilan 

Yehezkiel sebagai penjaga sesuai dengan konsep kritik sosial dalam bab II.  

 

IV. 2. Refleksi Teologis 

 Hakekat manusia sebagai makhluk sosial adalah tidak dapat hidup sendiri 

tanpa orang lain. Manusia membutuhkan sesama untuk saling melengkapi kebutuhan, 
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hidup dalam persekutuan dan persatuan di dalam masyarakat. Masyarakat bukan 

hanya sekedar kumpulan individu-individu, tetapi di dalam kumpulan itu mempunyai 

hubungan timbal balik antarindividu, serta terdapat ikatan pola tingkah laku dalam 

norma dan nilai masyarakat. Dengan demikian, individu dan masyarakat merupakan 

komponen yang senantiasa ada dalam di dalam pergaulan hidup, dan individu tidak 

mungkin dapat hidup dengan sempurna tanpa masyarakat. 

Sebagai umat Kristen, setiap individu terlibat dalam persekutuan dengan 

sesamanya. Bersekutu (koinonia) merupakan salah satu tugas panggilan gereja yang 

harus diwujudnyatakan di dalam dunia. Hidup dalam persekutuan bukan hanya 

dengan sesama, tetapi juga persekutuan dengan Tuhan melalui gereja. Gereja bertugas 

untuk membangun dan mengasuh anggota-anggota jemaat agar menjadi serupa 

dengan Kristus. Dengan memahami persekutuan sebagai upaya membangun dan 

mendewasakan iman jemaat oleh gereja, maka tugas yang harus dilakukan gereja 

adalah menghimpun anggota jemaat kepada suatu persekutuan peribadatan sebagai 

upaya mempersatukan diri dengan Allah. 

Seperti yang terdapat dalam kitab Ibrani 10:25, “Janganlah kita menjauhkan 

diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, 

tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari 

Tuhan yang mendekat.” Dalam ayat ini berisi ajakan untuk hidup dalam persekutuan 

dengan sesama dan saling menasihati satu sama lain sebagai tugas yang harus 

dilakukan sebagai pengikut Kristus. Hidup bersekutu bukan saja dengan tujuan untuk 

melengkapi kebutuhan, akan tetapi juga agar kita saling memperhatikan dan 

menasihati satu sama lain serta saling mendorong dalam dalam terang kasih Tuhan. 

Panggilan nabi Yehezkiel sebagai penjaga sebaiknya direfleksikan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai anggota persekutuan di dalam Kristus. Sebagai penjaga, 
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setiap orang termasuk gereja mempunyai panggilan untuk menjaga bahkan 

memperingatkan sesama dalam mewujudkan keteladanan Kristus dalam kehidupan 

bersama. Gereja sebagai persekutuan orang percaya juga mempunyai tugas untuk 

menjaga kehidupan jemaatnya agar tidak terpengaruh dengan gaya hidup di luar 

gereja yang mempraktekan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus.  

 

IV. 3. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan refleksi teologis yang telah dipaparkan, maka terdapat 

beberapa kesimpulan yang diambil yakni: 

1. Panggilan nabi Yehezkiel sebagai penjaga Israel yang ditinjau berdasarkan 

teori kritik sosial menunjukkan bahwa Yehezkiel merupakan seorang 

pengkritik sosial. Yehezkiel yang merupakan utusan Allah di tengah-tengah 

pembuangan untuk menyampaikan firman kepada umatNya, mengecam 

kehidupan bangsa Yehuda karena mulai mempraktekkan kehidupan yang 

bertentangan dengan perintah Tuhan, yaitu keterlibatan dalam kultus agama 

Babel. Peran Yehezkiel sebagai penjaga adalah untuk menjaga dan mengawasi 

kehidupan bangsa Yehuda pasca kehancuran Yerusalem dan bait Allah dari 

ancaman-ancaman yang membahayakan kehidupan mereka sebagai bangsa 

pilihan, melalui firman Tuhan yang diperdengarkan bagi mereka.  

2. Panggilan Yehezkiel sebagai penjaga Israel bila direlevansikan dengan 

kehidupan Kristen masa kini, maka gereja sebagai persekutuan orang percaya 

bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan jemaatnya dari berbagai 

pengaruh dan gaya hidup ‘dunia’ yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kristiani 

melalui suara kenabian.  

 


