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TULISAN PARA RABI PADA MASA INTERTESTAMENTAL 

 

Latar belakang  

Periode intertestamental (bahasa Inggris: Intertestamental period) merupakan 

istilah Protestan, sedangkan periode deuterokanonikal (bahasa Inggris: deuterocanonical 

period) adalah istilah Katolik dan Kristen Ortodoks untuk menyebut kesenjangan waktu antara 

periode yang dicakup oleh Alkitab Ibrani atau "Perjanjian Lama" dan periode yang dicakup oleh 

"Perjanjian Baru" orang Kristen. Secara tradisional, periode ini dianggap mencakup kira-kira 

empat ratus tahun, sejak masa pelayanan Maleakhi (~ 420 SM) sampai kepada 

munculnya Yohanes Pembaptis pada awal abad ke-1 Masehi, suatu periode yang hampir sama 

dengan periode Bait Suci Kedua (530 SM hingga 70 M). 

Dikenal oleh anggota komunitas Protestan sebagai "400 Tahun Sunyi" (400 Silent Years) 

karena diyakini merupakan kurun waktu di mana Allah tidak menyatakan apa-apa yang baru 

kepada umat-Nya.[1] 

Peristiwa yang terjadi 

 Penerjemahan dari Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani Koine, yang dikenal 

sebagai Septuaginta[2] 

 Pendirian rumah-rumah ibadat (sinanoga) Yahudi 

 Bahasa Yunani dan bahasa Aram menjadi bahasa umum orang-orang Yahudi 

 Periode wangsa Hasmonean 

 Periode wangsa Herodian 

 Provinsi Romawi Yudea dibentuk pada tahun 6 M 

 Pembuatan salinan dari Alkitab Ibrani dan tulisan-tulisan lain yang terkait, yang dikenal 

sebagai Gulungan Laut Mati ketika diketemukan pada pertengahan abad ke-20 

 Pembuatan 14 kitab-kitab Apokrifa Alkitab (ISBE, vol 1, hal. 457) 

 Pembuatan Pseudopigrafa (ISBE, vol 1, hal. 457) 

Dari urutan peristiwa yang terjadi tidak dibahas satu persatu, hanya yang menjadi pokok atau 

peristiwa penting saja dan berpengaruh pada saat itu sampai sekarang. 

Septuaginta 

Septuaginta (kata Latin yang berarti "tujuh puluh") adalah sebuah terjemahan Alkitab 

Ibrani dan beberapa teks terkait ke dalam bahasa Yunani Koine. Sebagai terjemahan Yunani 

yang utama dari Perjanjian Lama, maka Septuaginta disebut juga Perjanjian Lama Yunani. 

Nama Septuaginta berasal dari frasa Latin versio septuaginta interpretum, "terjemahan dari 

ketujuh puluh juru bahasa", Yunani: ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα, hē metáphrasis tōn 

hebdomḗkonta, "terjemahan dari ketujuh puluh".[7] Namun terjemahan Yunani dari kitab-kitab 

Yahudi ini sudah disebut dengan istilah Latin "Septuaginta" sebelum zaman St. Agustinus dari 

Hippo (354–430 M). Angka Romawi LXX (tujuh puluh) biasa digunakan sebagai suatu 

singkatan dari Septuaginta, seperti halnya  
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Terjemahan ini dikutip berkali-kali dalam Perjanjian Baru, terutama dalam surat-surat 

Paulus,[3] dan juga oleh para Bapa Apostolik serta Bapa Gereja Yunani. Judul ini (Yunani: Ἡ 

μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα, "Terjemahan dari Ketujuh puluh") dan akronimangka 

Romawi LXX merujuk pada tujuh puluh cendekiawan Yahudi legendaris yang 

menerjemahkan Lima Kitab Musa pada abad ke-3 SM.  

Cerita tradisionalnya berasal dari Surat Aristeas bahwa Ptolemius II Philadelphos merupakan 

orang yang mensponsori penerjemahan Taurat (Torah, Pentateukh, Lima Kitab Musa). 

Selanjutnya terjemahan Yunani tersebut beredar di kalangan Yahudi Aleksandria yang mana 

fasih berbahasa Yunani Koine tetapi tidak menguasai bahasa Ibrani, sementara Yunani Koine 

sendiri merupakan lingua franca(bahasa pergaulan) di Aleksandria, Mesir, dan Mediterania 

Timur pada saat itu.  

Septuaginta seharusnya tidak dicampuradukkan dengan tujuh atau lebih versi Yunani lainnya 

dari Perjanjian Lama, yang sebagian besarnya tidak dapat terlestarikan selain dalam bentuk 

fragmen (beberapa bagian darinya dikenali dari Heksapla karya Origen, suatu perbandingan 

enam terjemahan dalam kolom-kolom yang bersebelahan, tetapi sekarang hampir seluruhnya 

hilang). Di antara semuanya itu, yang paling penting adalah karya-karya 

dari Akwila, Symmakus, dan Theodotion. 

Kisahnya ada dua versi 

1. LEGENDA 

Judul-judul ini mengacu pada sebuah cerita legendaris yang mengisahkan mengenai 70 atau 72 

cendekiawan Yahudi yang diminta oleh Ptolemaios II Philadelphos (seorang raja Yunani di 

Mesir) untuk menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani Biblika ke bahasa Yunani, untuk 

dimasukkan dalam Perpustakaan Aleksandria.  

Legenda ini pertama kali ditemukan dalam Surat Aristeas (sebuah pseudopigrafa) kepada 

Filokrates saudaranya, dan diulangi dengan tambahan-tambahan menarik oleh Filo dari 

Aleksandria, Flavius Yosefus, dan beragam sumber di kemudian hari, termasuk 

St. Agustinus. Suatu versi dari legenda ini ditemukan dalam Traktat Megillah dari Talmud 

Babilonia: 

Pada suatu waktu Raja Ptolelemaios mengumpulkan 72 Tetua. Ia menempatkan mereka dalam 

72 bilik, masing-masing dalam satu bilik terpisah, tanpa mengungkapkan kepada mereka kenapa 

mereka dipanggil. Ia masuk ke dalam kamar setiap orang dan berkata: "Tuliskan 

bagiku Torah dari Moshe, gurumu". Allah menaruhnya dalam hati mereka masing-masing agar 

menerjemahkan secara identik seperti yang dilakukan semua yang lain.  

Filo dari Aleksandria, yang mana sangat bergantung pada Septuaginta, mengatakan bahwa 

sejumlah cendekiawan tersebut dipilih dengan cara memilih enam cendekiawan dari masing-

masing kedua belas suku Israel. 

2. SEJARAH 

Penanggalan abad ke-3 SM, yang ditunjukkan dalam legenda tersebut, didukung (untuk 

penerjemahan Taurat) oleh sejumlah faktor, misalnya keberadaan bahasa Yunani dari dialek 

Koine awal, kutipan-kutipan yang dimulai sejak abad ke-2 SM, naskah-naskah awal dari abad 

ke-2.  
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Setelah Taurat, kitab-kitab lainnya diterjemahkan dalam rentang waktu dua sampai tiga abad 

berikutnya. Namun tidak jelas sepenuhnya di mana, kapan, atau yang mana yang diterjemahkan; 

beberapa di antaranya bahkan mungkin saja diterjemahkan dua kali ke dalam versi yang berbeda, 

dan kemudian direvisi. Kualitas dan gaya dari masing-masing penerjemah juga cukup bervariasi 

antara kitab satu dengan yang lainnya, mulai dari cara penerjemahan harfiah, parafrase, sampai 

interpretatif. 

Proses penerjemahan Septuaginta itu sendiri dan dari Septuaginta ke dalam versi-versi lainnya 

dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang berbeda, di mana lingkungan sosial para penerjemah 

bergeser dari Yudaisme Helenistik ke Kekristenan Awal. Penerjemahan Septuaginta sendiri 

dimulai pada abad ke-3 SM dan terselesaikan pada tahun 132 SM, awalnya di Aleksandria, tetapi 

kemudian di tempat lain juga. Septuaginta merupakan dasar bagi Perjanjian Lama Kristen 

versi Latin Kuno, Slavonik, Suriah, Armenia Kuno, Georgia Kuno, dan Koptik.  

BAHASA 

Beberapa bagian dari Septuaginta mungkin menunjukkan Semitisme, atau ungkapan dan frase 

yang berdasarkan rumpun bahasa Semit seperti bahasa Ibrani dan Aramaik. Kitab-kitab lainnya, 

seperti Kitab Daniel dan Amsal, menunjukkan pengaruh bahasa Yunani yang lebih besar. Bahasa 

Yunani Koine Yahudi dijumpai terutama sebagai suatu kategori literatur, atau kategori budaya; 

namun, terlepas dari adanya beberapa kosakata keagamaan yang berbeda, perbedaannya tidak 

terlalu besar dibandingkan dengan varian lainnya dari bahasa Yunani Koine sehingga tidak dapat 

disebut sebagai suatu dialek tersendiri. 

Septuaginta juga dapat menjelaskan pelafalan dari bahasa Ibrani pra-Masoretik: banyak nama 

diri dieja dengan huruf hidup Yunani dalam LXX, sedangkan teks-teks Ibrani modern tidak 

memiliki penunjuk huruf hidup. Namun tidak semua pengucapan bahasa Ibrani kuno memiliki 

padanan yang persis sama dalam bahasa Yunani.  

ISI 

Semua kitab Perjanjian Lama dalam kanon-kanon Barat termasuk dalam Septuaginta, meskipun 

urutannya tidak selalu bersesuaian. Pengurutan kitab-kitab Perjanjian Lama dalam Septuaginta 

terlihat dalam Alkitab-alkitab Kristen paling awal (pada abad ke-4).  

Beberapa kitab yang dipisahkan dalam teks Masoretik dikelompokkan bersama. Sebagai 

contoh, Kitab Samuel dan Kitab Raja-raja merupakan satu kitab dalam LXX yang dibagi menjadi 

4 bagian yang disebut Βασιλειῶν ("Reigns", "Masa-masa Meraja"). Dalam LXX, Kitab 

Tawarikh merupakan pelengkap Reigns dan disebut Paralipomenon (Παραλειπομένων, hal-hal 

yang dikesampingkan). Septuaginta menata nabi-nabi kecil dalam 12 bagian dari satu Kitab Dua 

Belas (Book of the Twelve).  

Beberapa kitab suci kuno ditemukan dalam Septuaginta namun tidak ada dalam Alkitab Ibrani. 

Kitab-kitab tambahan ini yaitu : 
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KITAB  TOBIT 

 Tobit dan Ana    Tobias pamit ayahnya 

Kitab Tobit (/ˈtoʊbɪt/; dari Yunani: Τωβίθ Tōbith atau Τωβίτ Tōbit, yang berasal dari bahasa 

Ibrani: טובי Tobi "kebaikan [yang] saya [miliki/terima]"; Kitab Tobias dalam Vulgata dari kata 

Yunani Τωβίας Tōbias, yang berasal dari bahasa Ibrani טוביה Tovya "Yah adalah baik") adalah 

salah satu kitab suci yang termasuk dalam kanon Alkitab Katolik dan Ortodoks, dinyatakan 

kanonik oleh Konsili Kartagotahun 397 dan ditegaskan oleh kalangan Katolik Roma 

dalam Konsili Trente tahun 1546. 

Kitab Tobit tercantum dalam kanon yang dihasilkan Konsili Hippo (393 M), Kartago (397 M), 

dan Florence (1442), serta merupakan bagian dari kanon Gereja Katolik Roma maupun Ortodoks 

Timur. Kalangan Katolik Roma seringkali menyebutnya deuterokanonika.  

Artikel VI dalam 39 Artikel Gereja Inggris mencantumkan kitab ini sebagai salah satu kitab 

"Apokrifa". Kalangan Protestanmemandang Kitab Tobit apokrif karena tidak termasuk 

dalam Tanakh dan tidak dianggap kanonik oleh kalangan Yudaisme. 

Sebelum penemuan fragmen-fragmen Kitab Tobit berbahasa Aram dan Ibrani pada tahun 1952, 

yakni di antara berbagai Naskah Laut Mati yang ditemukan di Gua IV di Qumran, para 

akademisi meyakini bahwa Kitab Tobit tidak termasuk dalam kanon Yahudi karena 

kepenulisannya belakangan, diperkirakan tahun 100 M. Namun fragmen-fragmen Qumran 

tersebut, yang bertarikh antara 100 SM sampai 25 M, menunjukkan kesamaan dengan teks 

Yunani yang terdapat dalam tiga penyuntingan (recensio) berbeda dan membuktikan waktu 

penulisannya yang jauh lebih dari awal daripada yang diperkirakan sebelumnya. Fragmen-

fragmen ini membuktikan kepenulisannya tidak lebih dari abad ke-2 SM dan setidaknya sezaman 

dengan tarikh yang ditetapkan para akademisi modern atas kompilasi akhir Kitab Daniel yang 

berstatus kanonik.  

Akademisi-akademisi lainnya mendalilkan bahwa Kitab Tobit tidak disertakan dalam Kitab Suci 

Yahudi dengan alasan tidak sesuai dengan Halakha karena Raguel—ayah dari mempelai 

wanita—yang menuliskan perjanjian perkawinan (lih. Tobit 7:14), bukannya dari mempelai pria 

sebagaimana disyaratkan oleh hukum kerabian Yahudi.  

Namun dapat dihipotesiskan bahwa beberapa akademisi rabinik Yahudi kuno memandang Kitab 

Tobit bernilai historis. Bereshith Rabba, suatu komentari aggadik tentang Kitab Kejadian yang 

disusun sekitar tahun 400–600 M, menyertakan sebuah potongan Kitab Tobit 
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versi Aramaik. Kitab Tobit termasuk dalam Septuaginta (interpretasi/terjemahan Alkitab Ibrani 

dalam bahasa Yunani). Pada masa yang lebih kontemporer, sejumlah kaum Yahudi di Israel telah 

berupaya untuk mengembalikan Kitab Tobit sebagai bagian dari kanon mereka.  

WAKTU PENULISAN 

Kitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Aram, tetapi teks aslinya telah lenyap, sehingga 

terjemahan Yunani yang tinggal dianggap sebagai teks standar dari kitab ini. Teksnya juga 

ditemukan dalam naskah Yunani, Latin, Siriak, dan Yudeo-Aram, selain dua terjemahan Ibrani 

yang belakangan dari Abad Pertengahan. Tampaknya versi Hieronimus untuk Vulgatadikerjakan 

dari sebuah teks bahasa Aram yang didapatnya. 

Pada umumnya diyakini bahwa kitab ini ditulis pada abad kedua SM, berdasarkan perhatian yang 

cermat terhadap rincian ritual dan penekanan pada beramal, tetapi kitab ini tidak mengandung 

nada mesianik. Tempat penulisannya tetap tidak diketahui. 

ISI 

Kitab ini mengisahkan cerita tentang seorang Yahudi yang saleh dari suku Naftaliyang 

bernama Tobit (atau Tobias) yang hidup di Niniwe setelah pembuangan suku Israel utara 

ke Asyur pada tahun 721 SM di bawah raja Salmaneser V (Dua pasal pertama dan setengah pasal 

berikutnya ditulis dengan kata ganti orang pertama.) Ia khususnya diakui karena berusaha keras 

dalam menguburkan orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh Sanherib. Olah karena 

perbuatannya itu, raja menyita semua hartanya dan mengirim dia ke pembuangan. Setelah 

kematian Sankherib, ia diizinkan kembali ke Niniwe, tetapi ia tetap menguburkan seorang mati 

karena terbunuh di jalan. Malam itu, ia tidur di tempat terbuka dan menjadi buta oleh karena 

kotoran burung yang jatuh mengenai kedua matanya. Hal ini mengganggu hubungan 

perkawinannya, dan karena itu akhirnya ia memohon agar nyawanya dicabut. 

Sementara itu, di Media, sebuah kerajaan yang jauh dari Niniwe, seorang perempuan muda yang 

bernama Sarah berdoa memohon kematian karena ia kehilangan tujuh orang suaminya yang 

diambil oleh hantu Asmodeus. Asmodeus membunuh setiap laki-laki yang dikawininya pada 

malam pernikahan Sarah, sebelum ia sempat menikmati hubungan perkawinan itu. Allah 

mengutus malaikat Rafaelyang menyamar sebagai seorang manusia, untuk menyembuhkan Tobit 

dan membebaskan Sarah dari hantu itu. 

Kisah utama kitab ini menceritakan pengalaman putra Tobit, Tobiah (bahasa Yunani: Tobias), 

dari suku Naftali, yang diutus oleh ayahnya yang buta untuk mengumpulkan sejumlah uang yang 

pernah disimpannya beberapa waktu sebelumnya di Media. Rafael menampilkan diri sebagai 

sanak keluarga Tobit, Azaria, dan menawarkan bantuan serta melindungi Tobias dalam 

perjalanannya. Di bawah bimbingan Rafael, Tobias pergi ke Media. Sepanjang perjalanan, ia 

diserang oleh seekor ikan raksasa yang jantung, hati, dan empedunya diangkat untuk dijadikan 

obat. 

Setelah tiba di Media, Rafael menceritakan kepada Tobias tentang Sarah yang cantik, yang 

berhak dinikahi Tobias karena mereka masih bertalian keluarga. Rafael menyuruh anak muda itu 

membakar hati dan jantung ikan itu untuk mengusir hantu itu ke Mesir Hulu, sementara Rafael 

mengikutinya dan mengikatnya. Sementara itu, ayah Sarah telah menggali liang kubur untuk 

diam-diam mengubur Tobias (yang diasumsikannya akan mati). Ia terkejut karena ternyata 

menantunya itu tetap hidup dan sehat wal afiat, lalu ia menyuruh diadakan pesta pernikahan yang 
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dua kali lipat besarnya (dan diam-diam menutup kembali lubang kubur itu). Karena ia tidak 

dapat berangkat karena pesta itu, Tobias mengutus Rafael untuk mengambil uang ayahnya. 

Setelah pesta, Tobias dan Sarah kembali ke Niniwe. Di sana Rafael menyuruh orang muda ini 

untuk menggunakan empedu ikan itu untuk menyembuhkan mata ayahnya dari buta. Rafael lalu 

mengungkapkan jati dirinya dan kembali ke surga. Tobit menyanyikan lagu pujian, dan 

menyuruh anaknya meninggalkan Niniwe sebelum Allah menghancurkannya sesuai dengan 

nubuat nabi Nahum. Setelah mengebumikan ayahnya, Tobias kembali ke Media dengan 

keluarganya. Di sana ia mendapat berita bahwa Niniwe telah hancur, tepat seperti yang 

diramalkan ayahnya. 

ARTI PENTING 

Kitab ini sangat erat berkaitan dengan sastra hikmat Yahudi. Hal ini paling jelas ditemukan 

dalam nasihat-nasihat Tobit kepada Tobias sebelum ia berangkat ke Media dalam ps. 4. Nilai 

tentang doa, puasa, dan beramal secara khusus dipuji dalam nasihat ini.Gereja Katolik sering 

menggunakan bacaan dari bagian ini di dalam liturginya. Pujian yang dimuat kitab ini terkait 

kesucian dalam perkawinan menjelaskan mengapa kitab ini dibaca dalam misa pernikahan 

Katolik. 

Secara doktriner, kitab ini dikutip karena ajarannya tentang doa-doa perantaraan para malaikat, 

ketaatan anak kepada orangtuanya, dan penghormatan bagi mereka yang telah meninggal. 

 

KITAB YUDIT 

Kitab Yudit adalah salah satu kitab deuterokanonika, termasuk dalam Septuaginta serta 

dalam Perjanjian Lama Kristen Katolik dan Ortodoks Timur, tetapi dikecualikan dari naskah-

naskah Yahudi dan digolongkan sebagai Apokrifa oleh Protestan. Kitab ini disebut kitab yang 

inspirasional umat melawan semua penjajah yang hendak menajiskan tempat suci.  

 

PENULIS 

Nama Yudit (bahasa Ibrani: ְיהּוִדית - Yəhudit - Yəhûḏîṯ yang artinya "terpuji" atau "perempuan 

Yahudi") dalam bentuk feminim dari kata Yehuda. Menurut Irene Nowell, nama Yudit berasal 

dari kata Yudahite yang artinya perempuan Yahudi.  

Penulis kitab Yudit dijelaskan pada pasal 8-9:14, mulai pasal 8:1 diketahui bahwa Yudit adalah 

seorang Israel sejati. Menurut David Michael Lindsey, Kitab Yudit ditulis sekitar abad ke-6 SM 

oleh seorang pahlawan perempuan yang dikenal dengan janda muda Manasye. Penulisan 

dipengaruhi peristiwa-peristiwa Makabe.  

Status janda Yudit dalam tradisi Israel merupakan simbol kelemahan, orang yang tidak 

mempunyai kekuatan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu hukum yang mengatur agar para 

janda dapat dilindungi, seperti kasus perkawinan levirat. Selain itu, kelemahan para janda juga 

terbukti dalam pelbagai pemberitaan para nabi untuk melindungi hak para janda, secara khusus 

menekankan perlindungan Allah. Data tersebut adalah informasi yang dicatat Yudit terkait 

kematian Manasye, suami Yudit pada pasal 8:2-6. Yudit juga dikenal sebagai wanita yang cantik 

dan elok parasnya pada Pasal 8:7. Selain cantik dan elok, ada indikasi bahwa dia adalah wanita 

kaya dari warisan Manasye yang berupa emas dan perak, budak-budak dan sahaya-sahaya, ternak 
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dan ladang pada pasal 8:7b dan seorang yang saleh atau takut akan Allah, pada pasal 8:8. Dalam 

masyarakat yang dikuasai laki-laki, Yudit tampil memimpin, meminta para penatua kota 

berkumpul dan membagi tugas. Bila para tetua hanya berpikir tentang kebutuhan praktis sehari-

hari, tentang air minum. Yudit menjunjung tinggi namanya sebagai Israel sejati, yang 

diperjuangkan ialah keselamatan bangsa dan Negara. Dalam pertimbangannya, situasi itu 

meminta risiko yang harus diperhitungkan masak-masak; kecuali tindakan tersebut akan menjadi 

contoh dan menimbulkan semangat juang yang tinggi. Keberaniannya menggerakkannya untuk 

berpikir demi kepentingan orang lain, umat Israel, kenisah dan tempat suci. Ia mencerminkan 

kebijaksanaan putri dari Abel-Bet-Maakha yang mengusulkan eksekusi Seba, supaya 

kepentingan seluruh bangsa terjamin.  

Selain itu Yudit juga digambarkan sebagai seorang pemberani pada pasal 9:9-27 dan bijaksana 

pasal 9:28-29. Gambaran ini didukung oleh ahli-ahli Katolik, seperti Craghan dan Kodell.  

 

ISI 

Kitab Yudit mempunyai setting yang tragis yang menarik bagi para patriot Yahudi dan 

memperingatkan kepada para pembacanya agar menaati Hukum agama Yahudi. Narasi Kitab 

Yudit dimulai dari seorang janda Manasye yang saleh, yang kecewa dengan saudara-saudara 

sebangsanya karena tidak mau melawan para penjajah asing mereka. Namanya adalah Yudit, 

yang dalam bahasa Ibrani berarti "Perempuan Yahudi". Ia berhasil menyelamatkan Israel dari 

penghancuran total yang dilakukan oleh tentara Asyur. Dalam kitab ini berisi macam-macam 

sindiran terhadap era Asyur, Babel, dan Persia.  

Yudit, disertai oleh hamba perempuannya Abra yang setia meskipun mungkin agak enggan, 

pergi ke kemah jenderal musuh, Holofernes. Ia pelan-pelan memikatnya, menjanjikan pelayanan 

seksual dan informasi tentang bangsa Israel. Setelah mendapatkan kepercayaannya (meskipun ia 

tidak memenuhi janjinya), ia memperoleh akses ke kemahnya pada suatu malam 

sementara Holofernes sedang tertidur karena mabuk. Yudit memenggal kepalanya, lalu 

membawanya dan memperlihatkannya kepada orang-orang Holofernes. Setelah kematian 

Holofernes Bangsa Asyurmengalami kekacauan dan Israel diselamatkan oleh tangan seorang 

perempuan.  

Menurut Nowell, kelalaian Holofernes disebabkan kecantikan Yudit. Perjuangannya diwarnai 

dan didasarkan atas pengalaman religius yang mendalam dan hidupnya dijadikan pujian 

bagi Allah. Sebagai pejuang ia tidak kehilangan sosok feminin yang lembut, cantik dan anggun. 

Seluruh pribadinya mencerminkan kelembutan, kecantikan dan keanggunan. Yudit juga seorang 

sosok ibu yang mandiri dan kreatif dan hal tersebut ditunjukkan dalam kedewasaannya. Ia 

menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi musuh ketika seluruh bangsanya 

digelisahkan oleh lawan. Bagi Yudit, kekerasan harus dilawan dengan kelembutan. Meskipun 

banyak orang yang mencoba mendekatinya, Yudit tetap tidak menikah hingga akhir hayatnya.  

 

Kehidupan pada masa Yudit, kecenderungan sosial Israel pada masa Yudit tidak terlepas dari 

masuknya budaya helenisasi yang dipersonifikasikan oleh kekuatan Nebukadnezar dan 

panglimanya Holofernes ke dalam kehidupan umat baik dalam aspek sosial, politik, budaya, 

ekonomi dan keagamaan. Kebijakan helenisasi ini terus dipaksakan hingga mengakibatkan 

terancamnya kehidupan beriman umat Israel kepada Yahwe. Isi kebijakan tersebut yakni orang-
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orang Yahudi harus meninggalkan praktik-praktik tradisional seperti cara beribadah, sunat dan 

melupakan aturan mengenai makanan yang halal dan haram. Sebaliknya, orang-orang Yahudi 

dipaksa untuk mengambil alih cara berpikir dan beribadah Yunani yang bagi orang-orang Yahudi 

itu adalah sebuah pelacuran terhadap Yahwe. Dalam situasi seperti ini, Wismoady mengatakan 

bahwa terdapat kelompok Yahudi yang berjuang menentang helenisasi yang dianggap 

bertentangan dengan iman Israel. Vriezen menjelaskan bahwa walaupun ancaman tersebut, 

bangsa Israel semakin bertekad untuk mempertahankan warisan rohani yang dimilikinya dengan 

menolak secara tegas segala sesuatu yang mengancam kestabilan struktur agama. Hal ini 

digambarkan pada pasal 7:19-32, di mana umat yang mulai berputus asa dan menganjurkan 

untuk melibatkan diri dalam kebijakan helenisasi:  

“ “….hendaklah kamu sekarang memanggil mereka dan menyerahkan seluruh kota 

kepada laskar Holofernes serta seluruh bala tentaranya untuk dirampasi. Lebih baik 

kita menjadi rampasan mereka. Memang kita akan menjadi budak, tetapi kita akan 

hidup terus dan tidak usah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kematian kanak-

kanak kita dan bagaimana isteri dan anak-anak kita kehilangan nyawanya.” ” 

Saran itu mengguncang iman pemimpin umat sehingga ia (pemimpin umat: Uzia) mengeluarkan 

pernyataan mencobai Allah pada pasal 7:30. 

“ “….tetapkan hati, saudara-saudara! Hendaknya kita tahan lima hari lagi. Jika hari-

hari itu berlalu dengan tidak ada pertolongan datang, maka aku hendak berbuat 

sebagaimana telah saudara-saudara katakan.” ” 

Kontras dengan mereka dalam situasi yang demikian, sebagian masyarakat (diwakili oleh Yudit) 

tetap berpegang pada tradisi iman mereka, bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan tidak 

bisa diatur oleh kehendak manusia. Yudit mengakui bahwa Allah adalah pahlawan yang akan 

melindungi dan menolong mereka pada waktu yang Ia kehendaki.  

 

KITAB KEBIJAKSANAAN SALOMO 

Kitab Kebijaksanaan (atau Kebijaksanaan Salomo, Kebijaksanaan, Kitab Kebijaksanaan 

Salomo) adalah salah satu kitab dalam Alkitab. Kitab ini dipandang sebagai kitab suci, 

dikategorikan sebagai deuterokanonika (yang berarti "kanon kedua") oleh Gereja Katolik 

Roma dan anagignoskomenon (bahasa Yunani: ἀναγιγνωσκόμενον, artinya "yang harus dibaca") 

oleh Gereja Ortodoks Timur. Gereja-gereja Protestan umumnya tidak menganggap kitab ini 

kanonik (apokrif), dan dengan demikian bukan "kitab suci" biblika. Kitab Kebijaksanaan 

termasuk salah satu dari Kitab-kitab Hikmat yang terdapat dalam Septuaginta, bersama 

dengan Kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, <Kebijaksanaan Salomo 

ditempatkan di sini>, dan Sirakh. 

Eusebius dari Kaisarea menuliskan dalam Sejarah Gereja karyanya bahwa Uskup Melito dari 

Sardis pada abad ke-2 M menganggap Kitab Kebijaksanaan Salomo sebagai bagian 

dari Perjanjian Lama (tanpa perlu menggunakan istilah "kanonik"), dan kitab ini dianggap 
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kanonik oleh kalangan Yahudi dan Kekristenan. Di sisi lain terdapat klaim berbeda: "Dalam 

katalog Melito, disajikan oleh Eusebius, setelah Amsal, muncul kata Kebijaksanaan; hampir 

semua komentator beranggapan bahwa itu hanyalah nama lain kitab yang sama, dan bukan nama 

kitab yang sekarang disebut 'Kebijaksanaan Salomo'." Terjemahan Kebijaksanaan 

Salomo dalam bahasa Aramdisebutkan oleh Nahmanides dalam kata pengantar komentari 

karyanya tentang Pentateukh (Taurat). 

Kitab Kebijaksanaan berbeda dengan Kebijaksanaan Sirakh, suatu karya dari abad ke-2 SM, 

yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. 

WAKTU & PENULIS 

Kitab Kebijaksanaan diyakini ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi dengan suatu gaya yang 

polanya seperti yang terdapat dalam bait syair Ibrani.  

Kitab ini diduga berasal dari Aleksandria sekitar tahun 100 SM. Penulis kitab ini tidak diketahui 

namun beberapa tokoh gereja seperti Klemens dari 

Aleksandria, Tertulianus, Origenes, Hippolitus, Siprianus, dan Lactansius meyakini 

bahwa Salomo yang menuliskannya. Dapat dipastikan bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi 

yang menggunakan bahasa Yunani.  

ISI 

Kitab ini khusus berbicara tentang pembalasan sebagai hukuman bagi penyembahan 

berhala. Berbeda dengan kitab hikmat/kebijaksanaan lainnya, kitab ini memberikan perhatiannya 

pada sejarah keselamatan orang bijak dan kepedulian Allah terhadap orang benar. Kitab ini juga 

ingin memberikan keyakinan kepada jemaat Yahudi di Mesir bahwa memelihara iman nilainya 

sangat besar sekalipun ada banyak kesukaran yang ditemukan. 

PENGARUH 

Kitab Kebijaksanaan belum dapat diterima dalam kanon Ibrani. Salah satu alasannya adalah 

karena kitab ini banyak menggunakan bahasa filsafat Yunani 

 

KITAB KEBIJAKSANAAN YESUS BIN SIRAKH 

Kitab Yesus bin Sirakh (atau Kitab Kebijaksanaan Yesua ben Sira, Ben 

Sira, Kebijaksanaan Sirakh, Kitab Eklesiastikus), yang biasa disebut Putra Sirakh, Bin 

Sirakh, atau Sirakh saja, merupakan suatu karya yang berisikan ajaran-ajaran etika dari sekitar 

tahun 180-175 SM. Penulisnya, Yesus bin Sirakh, adalah seorang Yahudi yang tingggal 

di Yerusalem, yang kemungkinan mendirikan aliran sendiri dan menulis karyanya 

di Aleksandria. 

Karyanya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh cucunya 

(yang tidak diketahui namanya) di Mesir, yang menambahkan bagian prolog atau pengantarnya. 

Prolog tersebut umumnya dianggap sebagai saksi yang paling awal akan adanya sebuah kanon 

dari kitab-kitab para nabi, dan dengan demikian tarikhnya menjadi subjek pengamatan yang 

intens. Kitab ini sendiri merupakan kitab hikmat atau kebijaksanaan terbesar yang terlestarikan 

dari zaman kuno.  
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 PENULIS 

Penulisnya disebutkan di dalam teks Yunani (1:27) "Yesus bin Sirakh dari Yerusalem." Dalam 

salinan yang dimiliki oleh Saadia Gaon tertulis "Shim'on, anak Yesua, anak El'azar bin Sira"; 

dan hal yang sama ditemukan di dalam Naskah B Ibrani. Dengan mengubah-ubah posisi dari 

nama-nama "Shim'on" dan "Yesua'," bunyi yang sama diperoleh seperti yang ditemukan dalam 

naskah-naskah lain. Ketepatan nama "Shim'on" dikukuhkan oleh versi Siria, yang di dalamnya 

tertulis "Yesua', anak Shim'on, yang nama belakangnya adalah Bar Asira." Kesenjangan di 

antara kedua bacaan "Bar Asira" dan "Bar Sira" perlu dicatat, "Asira" ("tahanan") adalah sebuah 

etimologi populer dari "Sira". Bukti ini tampaknya menunjukkan bahaw nama si pengarang 

adalah Yesua, anak Shimon, anak Eleazar bin Sira. ("Yesus" adalah bentuk bahasa Indonesia dari 

"Yesua'". Nama Yunani Ιησους digunakan untuk Yesua' dan Yehosua'.) 

Nama belakang Sira berarti "duri" dalam bahasa Aram. Bentuk Yunaninya, Sirach, 

menambahkan huruf chi, seperti halnya dengan Hakeldamach dalam Kisah Para Rasul 1:19. 

Menurut versi Yunani, meskipun tidak ditemukan dalam versi Siria, si penulis banyak berkelana 

(34:11) dan seringkali menghadapi bahaya maut (1b:12). Dalam nyanyian dari pasal 51, ia 

berbicara tentang segala jenis bahaya yang daripadanya Allah telah melepaskannya, meskipun 

hal ini mungkin hanyalah sebuah tema puitis yang meniru Kitab Mazmur. Cemooh yang 

dihadapinya di hadapan seorang raja tertentu, konon salah satu dari wangsa Ptolemeus, hanya 

disebutkan di dalam versi Yunani, dan diabadikan di dalam teks bahasa Suryani dan Ibrani. Satu-

satunya fakta yang diketahui pasti, yang diambil dari teks itu sendiri, ialah bahwa Bin Sirakh 

adalah seorang sarjana, dan seorang ahli Taurat yang sangat paham tentang Taurat, dan 

khususnya dalam "Kitab-kitab Hikmat." 

BAHASA & JUDUL LAIN 

Para Bapa Gereja berbahasa Yunani menyebutnya "Hikmat yang Agung", sedangkan para Bapa 

Gereja berbahasa Latin, sejak Siprianus, menyebutnya Ecclesiasticus karena kitab ini seringkali 

dibaca di gereja-gereja, dan karena itu disebut liber ecclesiasticus ("kitab gereja"). 

TEOLOGI 

Pengaruhnya dalam liturgi Yahudi 

Bin Sirakh digunakan sebagai dasar dari dua bagian penting dari liturgi Yahudi. Dalam 

"Mahzor" (buku doa hari kudus), seorang penyair Yahudi abad pertengahan menggunakan "Bin 

Sirakh" sebagai dasar untuk sebuah puisi, "KeOhel HaNimtah", dalam kebaktian musaf 

("tambahan") Yom Kippur. Penelitian yang belakangan menunjukkan bahwa kitab ini merupakan 

dasar dari doa yang paling penting dari semua doa Yahudi, Amidah. Bin Sirakh tampaknya 

memberikan kosakata dan kerangka bagi banyak dari berkat Amidah. 

Dalam Perjanjian Baru 

Beberapa kalangan mengklaim bahwa referensi yang merujuk pada Kebijaksanaan Sirakh di 

dalam Perjanjian Baru. Beberapa contoh misalnya magnificat Maria dalam Lukas 1:52 merujuk 

pada Sirakh 10:14, gambaran tentang benih dalam Markus 4:5,16-17 merujuk pada Sirakh 40:15, 

pernyataan Yesus dalam Matius 7:16,20 merujuk pada Sirakh 27:6, dan Yakobus 1:19 

mengutip Sirakh 5:11.  

Seorang akademisi patristik terkenal bernama Henry Chadwick mengklaim bahwa dalam Matius 

11:28 Yesus mengutip langsung dari Sirakh 51:23, serta membandingkan Matius 6:12 ("Dan 
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ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 

kepada kami.") dengan Sirakh 28:2 ("Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-

dosamupun akan dihapus juga, jika engkau berdoa.")  

Penafsiran mesianik oleh kalangan Kristen 

Beberapa kalangan Kristen memandang katalog para pria ternama dalam Kitab Sirakh 

mengandung beberapa referensi mesianis. Yang pertama diperlihatkan pada ayat-ayat 

mengenai Daud. Sirakh 47:11 berbunyi, "Tuhan mengampuni segala dosanya serta meninggikan 

tanduknya untuk selama-lamanya. Iapun memberinya perjanjian kerajaan, dan menganugerahkan 

kepadanya takhta yang mulia di Israel." Ini merujuk pada perjanjian dalam 2 Samuel 7, yang 

menunjuk kepada Mesias. Kata "tanduk" merupakan terjemahan harfiah dari kata Ibrani qeren. 

Kata ini sering digunakan dalam pengertian mesianis dan keturunan Daud (misalnya Yehezkiel 

29:21, Mazmur 132:17, Zakharia 6:12, Yeremia 33:15). Selain itu juga digunakan dalam Kidung 

Zakharia untuk menyebut Yesus ("Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di 

dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu.").  

Ayat lainnya, yaitu Sirakh 47:22, yang ditafsirkan secara mesianis kembali merujuk pada 2 

Samuel 7. Ayat ini berbicara mengenai Salomo dan dilanjutkan dengan mengatakan bahwa 

keturunan Daud akan berlanjut selamanya, lalu berakhir dengan menyampaikan bahwa 

"diberikan-Nya suatu sisa kepada Yakub, dan sebuah akar kepada Daud yang tumbuh dari 

padanya." Hal ini merujuk pada nubuat Yesaya mengenai Mesias: "Suatu tunas akan keluar dari 

tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." (Yesaya 11:1) dan 

"Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-

bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa ..." (Yesaya 11:10).  

STATUS KANONIK 

Sirakh diterima sebagai salah satu kitab dalam kanon Alkitab Kristen oleh 

kalangan Katolik, Ortodoks Timur, dan sebagian besar Ortodoks Oriental. Anglikan tidak 

menerima Sirakh ke dalam kanonnya dan mengatakan bahwa kitab ini dibaca hanya "untuk 

teladan hidup dan pengajaran tata krama, tetapi tidak mengaplikasikannya untuk membentuk 

doktrin apapun." Demikian pula kalangan Lutheran tidak memasukkannya ke 

dalam leksionari mereka serta memandangnya sebagai suatu kitab yang layak untuk dibaca, 

berdevosi, dan doa. Sirakh dikutip dalam beberapa tulisan di zaman Gereja perdana. Terdapat 

klaim bahwa kitab ini dikutip dalam Surat Yakobus, serta juga Surat Barnabas(xix. 9) 

dan Didache (iv. 5) yang non kanonik. Klemens dari Aleksandria dan Origenesberulang kali 

mengambil kutipan dari kitab ini, laksana dari suatu γραφή (kitab suci). atalog Cheltenham, Paus 

Damasus I, Konsili Hippo (393) dan Kartago (397), Paus Innosensius I, Konsili Kartago II (419), 

dan Agustinus dari Hippo memandang Kitab Sirakh kanonik; sementara Konsili 

Laodikia, Hieronimus, dan Rufinus dari Aquileia tidak memandangnya sebagai kitab 

gerejawi. Gereja Katolik Roma menegaskan kanonisitasnya pada tahun 1546 dalam sesi 

keempat Konsili Trente.  

Sirakh tidak termasuk dalam kanon Yahudi, yang penetapannya pernah dianggap dilakukan pada 

suatu konsili hipotetis di Yamnia, kemungkinan karena kepenulisannya yang belakangan, kendati 

tidak ada kejelasan apakah kanon tersebut telah benar-benar "ditutup" pada zaman Ben 

Sira. Kalangan lainnya mengemukakan bahwa identifikasi diri yang dilakukan Ben Sira sebagai 

penulisnya menjadi penghalang untuk meraih status kanonik, yang diperuntukkan bagi karya-

karya yang dikaitkan (atau dapat dikaitkan) dengan para nabi. Kemungkinan penyebab lainnya 
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yang membuat kitab ini ditolak dalam kanon Yahudi yaitu reaksi balasan para rabi atas 

diterimanya kitab ini oleh komunitas Kristen yang baru tumbuh pada saat itu.  

Namun beberapa kalangan diaspora Yahudi memandang Kitab Sirakh sebagai kitab suci. Sebagai 

contoh, kitab ini termasuk dalam kanon Septuaginta, yaitu kitab-kitab Yahudi versi Yunani dari 

abad ke-2 SM yang digunakan oleh kalangan diaspora Yahudi, dan melaluinya kitab ini menjadi 

bagian dari kanon Yunani. Banyaknya fragmen-fragmen naskah yang ditemukan di Geniza 

Kairo membuktikan statusnya yang otoritatif di antara kalangan Yahudi Mesir hingga Abad 

Pertengahan.  

Karena tidak termasuk dalam kanon Yahudi, Kitab Sirakh tidak dimasukkan ke dalam 

kanon Protestan menyusul terjadinya Reformasi Protestan. 

 

KITAB BARUKH 

Kitab Barukh, yang kadang-kadang dirujuk sebagai 1 Barukh, merupakan 

kitab Deuterokanonika dari Alkitab Perjanjian Lama. Meskipun tidak terdapat dalam Kitab Suci 

Ibrani, kitab ini terdapat dalam Alkitab Vulgata dan Septuaginta (LXX), Alkitab Ortodoks 

Ethiopia/Eritrea, serta juga dalam versi Theodotion. Kitab Barukh dikelompokkan dalam kitab-

kitab para nabi yang juga mencakup Kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, dan 

kedua belas nabi-nabi kecil. Nama kitab ini diambil dari nama Barukh bin Neria, jurutulis 

nabi Yeremia yang hidup pada abad ke-6 SM. Beberapa akademisi mengemukakan bahwa kitab 

ini ditulis pada masa atau tak lama setelah masa kaum Makabe.  

Dalam Vulgata, Apokrifa Alkitab Versi Raja James, dan banyak versi lainnya, Surat Nabi 

Yeremia ditambahkan ke bagian akhir Kitab Barukh sebagai pasal/bab keenam; dalam Alkitab 

Ortodoks, bab 6 biasanya diperhitungkan sebagai suatu kitab terpisah, disebut Surat atau Epistola 

Yeremia.  

ISI 

Dalam Perjanjian Lama 

 1:1–14 Prakata: "Inilah segala perkataan ... yang ditulis oleh Barukh ... di negeri Babel. ... 

Maka menangislah mereka semua, berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan." 

 1:15–2:10 Pengakuan dosa: "... Tuhan telah menjaga segala bencana itu, lalu didatangkan-

Nya atas diri kami. Sebab Tuhan adalah adil dalam segala sesuatunya ... Namun demikian 

belum juga kami mendengarkan suara Tuhan ..." 

 2:11–3:8 Doa permohonan: "... bukan orang di dalam dunia orang mati yang nyawanya 

sudah dicabut dari batinnya itulah yang menyampaikan kemuliaan yang menjadi hak Tuhan 

..." (lih. Mazmur 6:6/5) 

 3:9–4:14 Kebijaksanaan, milik khusus umat Allah: "Di manakah para pemimpin sekalian 

bangsa ... yang menimbun perak dan emas -- yang dipercaya oleh manusia ... Mereka sudah 

lenyap semua dan turun ke dunia orang mati ..." 

 4:5–5:9 Pesan bagi mereka yang berada dalam pembuangan: "Kamu telah dijual kepada 

bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah ... 

Karena dosa anak-anakku ... Allah telah mengirim kepada mereka suatu bangsa dari jauh, ... 

yang tidak menghormat uban, dan tidak pula menyayangkan kanak-kanak." 

 Bab 6: Lihat Surat Nabi Yeremia 
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Dalam Perjanjian Baru 

 Lukas 13:29 berhubungan dengan Barukh 4:37 

 Yohanes 3:13 berhubungan dengan Barukh 3:29 (ibid.). 

 1 Korintus 10:20 berhubungan dengan Barukh 4:7 (ibid.). 

 Yohanes 1:14 berhubungan dengan Barukh 3:38 (ayat 37 dalam kebanyakan terjemahan 

Inggris modern) serta Imamat 26:11-12, 1 Raja-raja 8:27, dan Mazmur 85:9. 

 

PENGGUNAAN dalam LITURGI 

Kekristenan Barat  

Dalam Gereja Katolik, Barukh 3:9-38 digunakan 

pada leksionari tradisional Misa dalam liturgi Sabtu Suci di Pekan Suci. Pilihan bacaan yang 

sama terlihat pula dalam revisi liturgi untuk Vigili Paskah.  

Barukh 1:14 – 2:5; 3:1–8 merupakan bacaan liturgis dalam revisi Brevir Katolik Roma untuk 

Minggu ke-29 Masa Biasa, Ibadat Bacaan Jumat. Topik bacaan tersebut adalah doadan 

pengakuan dosa dari seorang peniten. 

Kitab Barukh tercantum dalam Artikel VI di 39 Artikel Gereja Inggris. Dalam Leksionari Ofisi 

Harian untuk Malam Natal, Barukh 4:21–29 dibacakan; pada hari Natal, 4:30–5:9 dibacakan. 

(Kedua bacaan tersebut dipandang sebagai Nubuat Mesianik dalam tradisi Anglikan)  

Kekristenan Timur  

Dalam Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Timur Ritus Bizantin, suatu pilihan bacaan 

dari Kitab Barukh (yang dipandang sebagai perpanjangan dari Kitab Yeremia, dan diumumkan 

dalam ibadat dengan sebutan "Yeremia") dibacakan sebagai salah satu dari 

delapan Paroemia (bacaan Perjanjian Lama) saat Liturgi Ilahi Vesperal pada Malam Natal. 

PENGGUNAAN oleh TEOLOG, BAPA GEREJA, KONSILI VATIKAN II 

Dalam Summa Theologiae III 4 4, Doktor Gereja St. Thomas Aquinas mengutip Barukh 

3:38 untuk menegaskan bahwa "Putra Allah mengenakan kodrat manusia untuk memperlihatkan 

diri-Nya sendiri di hadapan orang-orang, menurut Barukh 3:38: 'Sesudahnya kebijaksanaan 

tampil di bumi, lalu bergaul di tengah-tengah manusia.'" Ini merupakan bagian dari 

pembahasannya tentang "cara persatuan di sisi kodrat manusia" (III 4). Ia mengutip bagian yang 

sama dari Barukh dalam III 40 1 untuk membantu menjawab "apakah Kristus harus berhubungan 

dengan orang-orang, atau menjalani hidup yang menyendiri" (III 40). 

Bapa Gereja St. Klemens dari Aleksandria, kr. 217 M, mengutip Barukh 3:16–19, merujuk pada 

bagian tersebut demikian: "Kitab Suci Ilahi, yang berbicara kepada mereka yang mengasihi diri 

sendiri dan mereka yang sombong, pada suatu bagian mengatakan dengan sangat baik: 'Di 

manakah para pemimpin sekalian bangsa ... '" (lih. "Kebijaksanaan, milik khusus umat Allah") 

(Jurgens §410a). 

St. Hilarius dari Poitiers, wafat 368 M, juga seorang Bapa Gereja, mengutip bagian yang sama 

sebagaimana St. Thomas, supra, (Barukh 3:36–38), mengutip "Yeremias", yang mengenainya 

Jurgens menyatakan: "Barukh adalah sekretaris Yeremias, dan dikutip oleh para Bapa Gereja 

kebanyakan menggunakan nama Yeremias" (§864n). St. Hilarius menyatakan: 
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"Selain Musa dan Isaias, dengarlah sekarang untuk yang ketiga kalinya, dan untuk Yeremias, 

yang mengajarkan hal yang sama, ketika Ia berkata:..." (Jurgens §864). 

Barukh 3:38(37) dirujuk dalam Konstitusi Dogmatis tentang Wahyu Ilahi yang 

dihasilkan Konsili Vatikan II.  

 

PENGGUNAAN dalam KATEKISMUS GEREJA KATOLIK MASA KINI 

 

Barukh 6 dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik §2112 sebagai suatu pemaparan untuk 

menentang penyembahan berhala. Selama masa Diaspora, orang-orang Yahudimeratapi 

kejatuhan mereka dalam penyembahan berhala, dan penyesalan mereka dicatat dalam Kitab 

Barukh. 

,  

Surat Yeremia (kemudian menjadi Barukh bab 6 dalam Vulgata),  

Surat Nabi Yeremia adalah salah satu kitab deuterokanonika dalam Perjanjian Lama; surat ini 

dinyatakan sebagai tulisan yang dikirim Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang hendak 

dibawa pergi sebagai tawanan ke Babel oleh Nebukadnezar. Surat ini tercantum dalam Alkitab 

Katolik sebagai bab/pasal terakhir Kitab Barukh, yakni Barukh 6, dan tercantum dalam Alkitab 

Ortodoks sebagai suatu kitab tersendiri. Beberapa akademisi mengklaim bahwa judul karya ini 

menyesatkan, karena mereka tidak menganggapnya sebagai suatu surat ataupun tulisan Nabi 

Yeremia. 

 

Penambahan pada Daniel (Doa Azarias, Lagu Ketiga Pemuda, Susana, Bel dan Naga),  

Kitab Daniel adalah salah satu kitab Alkitab yang memuat suatu "laporan aktivitas-aktivitas dan 

penglihatan-penglihatan Daniel, seorang Yahudi terhormat dalam pembuangan di 

Babel." Dalam Alkitab Ibrani, kitab ini terdapat dalam Ketuvim (tulisan-tulisan); sedangkan 

dalam Alkitab Kristen dikelompokkan dalam Nabi-nabi Besar. Dengan demikian Kitab Daniel 

dipandang sebagai teks kanonik baik dalam keyakinan Yahudi maupun Kristen. 

Kitab ini terbagi menjadi dua bagian, serangkaian kisah istana dalam bab/pasal 1–6 yang 

dilanjutkan dengan empat penglihatan apokaliptik dalam pasal 7–12. Apokrifa atau bagian 

deuterokanon mengandung tiga cerita tambahan: Lagu Pujian Ketiga Pemuda, Susana, 

serta Dewa Bel dan Naga Babel.  

Kitab ini menurut tradisi dianggap berasal dari Daniel sendiri, sementara konsensus keilmuan 

modern menganggap kitab ini pseudonim, kisah-kisah di bagian pertama legendaris asalnya, dan 

penglihatan-penglihatan di bagian kedua dihasilkan oleh para penulis anonim pada zaman kaum 

Makabe (abad ke-2 SM). Namun berdasarkan penganggalan fragmen-fragmen paling awal Kitab 

Daniel di antara Naskah Laut Mati, para akademisi modern lainnya menyimpulkan bahwa Kitab 

Daniel dianggap sebagai suatu teks Ibrani kanonik sebelum zaman kaum Makabe. Pesan yang 

terkandung adalah bahwa sama seperti Allah Israel menyelamatkan Daniel dan teman-temannya 

dari para musuh mereka, demikian pula Ia akan menyelamatkan seluruh Israel dari penindasan 

yang mereka alami saat ini.  
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Pengaruh kitab ini bergema melewati masa-masa setelahnya, dari komunitas Naskah Laut Mati 

serta para penulis Injil dan Wahyu, sampai berbagai gerakan dari abad ke-2 hingga Reformasi 

Protestan dan gerakan-gerakan milenialis modern —yang mendapat pengaruh besar darinya.  

SUMBER NASKAH 

Bahasa Ibrani/Aram (bahasa asli penulisan): 

 Teks Masoret (abad ke-10 M) 

 Naskah Laut Mati (abad ke-2 SM), terutama:  

o 1Q71 Daniela (1QDana) 

o 1Q72 Danielb (1QDanb) 

o 4Q112 Daniela (4QDana) 

o 4Q113 Danielb (4QDanb) 

o 4Q114 Danielc (4QDanc) 

o 4Q115 Danield (4QDand) 

o 4Q116 Daniele (4QDane) 

o 6Q7 papDaniel (6QpapDan) 

Terjemahan bahasa Yunani: 

 Septuaginta (abad ke-3 SM) 

 Versi Theodotion (~180 M)   

 

WAKTU PENULISAN 

Menurut tradisi, Kitab Daniel diyakini ditulis oleh orang yang bernama sama (yaitu Daniel) pada 

masa dan tak lama sesudah pembuangan di Babel pada abad ke-6 SM. Sementara kebanyakan 

sarjana Kristen konservatif dan Yahudi Ortodoks masih menegaskan tanggal ini sebagai waktu 

yang realistik, di kalangan sarjana liberal terdapat konsensus bahwa arkeologi dan analisis 

tekstual menunjukkan waktu penulisan yang jauh di kemudian hari. 

Pembagian ini terutama disebabkan oleh teologi: Para sarjana Alkitab yang konservatif 

menerima klaim Alkitab bahwa nabi-nabi dapat melihat jauh ke masa depan dan kemudian 

menggambarkan apa yang mereka lihat di dalam bahasa lisan atau tulisan. Para sarjana Alkitab 

yang liberal, yang berasal dari aliran Kritik Tinggi Jerman, menolak pendapat bahwa nabi-nabi 

dapat melihat jauh ke masa depan, bahwa pada kenyataannya Daniel tidak mempunyai 

penglihatan seperti itu. Hal ini membangkitkan lebih banyak persoalan daripada 

memecahkannya. Banyak dari metafora yang digunakan dalam penglihatan-penglihatan Daniel 

cukup hidup, menunjuk kepada individu-individu dan kerajaan-kerajaan tertentu. Spesifisitas 

dari penglihatan-penglihatan ini merupakan garis pemisah di antara kedua kubu. Jadi, para ahli 

liberal harus mengatasi masalah spesifisitas Daniel, menetapkan waktu penulisan Kitab Daniel 

jauh belakangan (lihat di bawah) dan menghubungkan kitab ini kepada seorang penulis yang 

tidak dikenal yang menampilkan Daniel sebagai si pengarang kitab ini yang memakai namanya. 

Penetapan waktu penulisan Kitab Daniel yang belakangan ini terbagi pada dua kubu: yang 

pertama mengatakan bahwa kitab ini secara keseluruhan ditulis oleh satu orang pengarang pada 
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masa dicemarkannya Bait Suci Yerusalem (168-165 SM) di bawah 

penguasa Seleukus Antiokhus IV Epifanes (memerintah 175-164 SM), yang lainnya 

menganggapnya sebagai kumpulan cerita yang berasal dari waktu yang berbeda-beda di 

sepanjang periode Helenis (dengan sebagian bahannya kemungkinan berasal dari periode Persia 

yang terakhir), dengan penglihatan-penglihatan dalam pasal 7-12 ditambahkan di kemudian hari 

pada masa pencemaran Bait Suci oleh Antiokhus. John Collins berpendapat bahwa menurut 

analisis tekstual bagian "kisah-kisah istana" dari Daniel ini tidak mungkin ditulis pada abad ke-2 

SM. Dalam entrinya untuk Kitab Daniel pada 1992 dalam Anchor Bible Dictionary, ia 

menyatakan "jelas bahwa cerita-cerita istana dalam pasal 1-6 'tidak ditulis pada masa Makabe'. 

Bahkan tidak mungkin kita mengisolir satu ayat pun yang menunjukkan penyisipan oleh seorang 

redaktur dari masa tersebut." 

Flavius Yosefus, penulis sejarah untuk raja-raja Romawi sekitar abad pertama Masehi, mencatat 

bahwa Aleksander Agung menerima salinan Kitab Daniel dari imam Yahudi ketika ia 

merebut Yerusalem pada musim gugur tahun 332 SM.(Antiquitates Iudaicae, XI, pasal viii, 

alinea 3-5) Imam Besar "Yaddua" menunjukkan bahwa Kitab Daniel sudah menubuatkan bahwa 

tentara Yunani (Aleksander Agung) akan mengalahkan tentara Persia hampir 200 tahun 

sebelumnya. Aleksander sangat terkesan, ia melarang tentaranya untuk merusak Yerusalem, 

bahkan turut mempersembahkan korban kepada Tuhan sesuai aturan imam-imam. 

Sebaliknya, ada pandangan-pandangan ilmiah modern menganggap kitab ini ditulis jauh di 

kemudian hari, pada pertengahan abad ke-2 SM. Menurut pandangan ini, si pengarang membuat 

seolah-olah buku itu ditulis sekitar 400 tahun sebelumnya untuk membangun kredibilitas dengan 

mencantumkan “ramalan-ramalan” yang tepat tentang sejumlah peristiwa historis yang terjadi 

dari abad ke-5 hingga abad ke-2 SM. Sebuah pandangan ketiga berpendapat bahwa meskipun 

bagian-bagian tertentu Kitab ini ditulis pada abad ke-2 SM, yang lainnya mungkin ditulis oleh 

para penulis lain pada waktu yang lebih awal. Pandangan-pandangan ini sekarang mulai 

ditinggalkan sejak penemuan Naskah-naskah Laut Mati, dan orang kembali ke pandangan 

tradisional bahwa Daniel menulis kitab ini pada abad ke-6 SM.  

Tambahan Daniel (tradisi teks Yunani)[ 

Teks Yunani Kitab Daniel jauh lebih panjang daripada teks dalam Alkitab Ibrani karena ada 

tiga kisah tambahan: 

 Doa Azarya dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda: disisipkan sebagai Daniel 3:24–90 di antara 

ayat 23 dan 24 dalam Alkitab Ibrani 

 Kisah Susana dan Daniel: ditempatkan sebelum Daniel 1:1 dalam beberapa versi Yunani 

dan yang lain menempatkannya sebagai bab 13 

 Dewa Bel dan Naga Babel: ditempatkan di akhir kitab 

Tambahan Daniel diterima oleh semua kelompok dalam Kekristenan sampai gerakan 

Protestan menolaknya pada abad ke-16 dengan pertimbangan bahwa tambahan-tambahan ini 

tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani; semua tambahan ini hingga sekarang tetap ada 

dalam Alkitab Katolik dan Alkitab Ortodoks.  

AKURASI SEJARAH 

Sejumlah pernyataan di dalam Daniel dianggap bertentangan dengan apa yang dikenal 

sejarah. Inilah salah satu alasan mengapa para sejarawan modern tentang Babel atau Persia 
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Akhemenid tidak menganggap narasi Daniel sebagai bahan sumber. Alasan-alasan lain untuk 

sikap berhati-hati ini diberikan dalam artikel tentang Waktu penulisan di bawah. 

Empat keberatan diberikan di bawah ini mewakili, dalam urutan signifikansi, contoh-contoh 

penting tentang kesalahan yang umumnya ditemukan oleh para sejarawan di dalam Kitab 

Daniel. 

"Darius orang Media"  

Ada tiga pandangan utama tentang identitas Darius orang Media. Yang pertama, diajukan 

oleh H.H. Rowley dalam Darius the Mede and the Four World Kingdoms in the Book of 

Daniel, menyimpulkan bahwa Darius adalah sekadar nama lain untuk Koresy Agung, yang 

merebut Babel pada 15 Oktober 539 SM. Sebuah pandangan lain, yang diajukan oleh John 

Whitcomb (meskipun mulanya diajukan oleh Babelon pada 1883) dalam bukunya pada 

1959, Darius the Mede mengatakan bahwa Darius hanyalah sekadar nama lain dari tokoh 

sejarah Gubaru (kadang-kadang dieja sebagai Ugbaru). Pandangan ini popular di kalangan 

orang-orang Kristen konservatif. Pandangan yang ketiga menganggap Darius sebagai nama 

lain dari Astyages, orang Media penguasa terakhir dari Kerajaan Persia yang akhirnya 

digulingkan oleh Koresh. 

Pandangan tentang Koresh: Di luar Gubaru dan Astyages, Koresh Agung adalah raja dari 

kerajaan itu. Koresh juga menikah dengan seorang Media, sementara ia sendiri pun 

mempunyai darah Media. Sebuah analisis tentang teks-teks varian, khususnya Septuaginta, 

mengungkapkan bahwa nama-nama "Darius" (  dalam bahasa Ibrani) dan "Koresy" 

( ) dibalikkan dalam 11:1, dan kemungkinan telah keliru disalin di tempat lain. 

Sebutan "Media (Ibr. MMAI) mungkin telah digunakan sebagai istilah etnis untuk diberikan 

kepada orang-orang Persia pula, yang berasal dari ras yang sama. 

Pandangan tentang Gubaru/Ugbaru: Gubaru adalah tokoh sejarah yang dikenal sebagai 

orang yang sesungguhnya memimpin pasukan untuk merebut Babel (lihat Pierre Briant di 

bawah) menurut Nabonidus. Juga, sama sekali mungkin bahwa Koresy menghadiahi Gubaru 

dengan jabatan gubernur regional karena berhasil merebut ibu kota Kerajaan Babel dan 

praktis mengakhiri peperangan. Lebih lanjut, Alkitab mengklaim bahwa Darius memerintah 

pada masa pemerintahan Koresy dan "dijadikan raja" atas orang Kasdim. 

Pandangan tentang Astyages: Baris pembukaan dari "Bel dan Naga" merujuk kepada 

Astyages, yang memang merupakan raja terakhir orang Media sebelum Koresy, tetapi 

sebuah ayat yang hampir sama ditambahkan dalam teks Yunani setelah akhir pasal 6, yang 

berbunyi "Darius" di tempat yang mestinya "Astyages". Yang lebih jelas lagi, Astyages 

hanyalah salah satu dari tiga orang yang ketahui memang merupakan orang Media dan juga 

seorang raja. 

Sebuah kesulitan untuk memastikan pandangan yang tepat, demikian Rowley mengakui: 

"Referensi-rujukan kepada Darius orang Media dalam Kitab Daniel telah lama diakui 

menimbulkan masalah-masalah historis yang paling serius." Rowley merujuk kepada orang 

yang digambarkan oleh Daniel sebagai yang menguasai Babel setelah Belsyazar digulingkan. 

Daniel menggambarkan tokoh ini sebagai Darius orang Media, yang berkuasa atas Babel 

dalam pasal 6 dan 9. Daniel melaporkan bahwa Darius 'sekitar 62 tahun umurnya' ketika ia 

'diangkat menjadi raja atas Babel' 
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Para sejarawan sekuler telah mengkritik laporan ini karena tiga alasan. Pertama, tidak ada 

sejarah sekuler yang berbicara tentang 'Darius orang Media,' dan kedua, orang-orang Persia 

pada masa itu berada di atas angin dalam peperangan mereka melawan orang Media. Ketiga, 

sejarah kontemporer yang diberikan dari dokumen-dokumen tulisan paku pada masa itu, 

seperti Silinder Koresh dan Catatan Sejarah Babel tidak memberikan tempat apapun bagi 

pendudukan Babel oleh orang Media sebelum orang-orang Persia di bawah Koresh 

menaklukkannya. 

Para sejarawan Kristen membantahnya dengan mengklaim bahwa kerajaan Darius 

disebutkan hanya terdiri dari orang-orang Kasdim – wilayah yang ada di sekitar kota Babel. 

Ini berarti bahwa Darius adalah seorang raja ‘’vassal’’ di bawah pemerintahan Koresy; 

sesuatu yang cukup lazim bagi orang-orang Persia. Kedua, meskipun orang Persia telah 

mengalahkan dan menyerap kerajaan Media, banyak orang Media yang masih berkuasa di 

dalam Kerajaan Persia. Aystages yang orang Media, adalah kakek Koresy, dan banyak orang 

Media menjadi ‘’satrap’’, gubernur, dan jenderal (Lihat orang Media). 

Belsyazar 

 

 

Lukisan minyak cerita Belsyazar dari kitab Daniel oleh Rembrandt, 1635 

Belsyazar (bahasa Akkadia: Bêl-šar-usur) selama bertahun-tahun menjadi teka-teki bagi 

kaum for sejarawan. Kitab Daniel menyatakan bahwa ia adalah “Raja” (Ar. ֶמֶלך) pada malam 

Babel jatuh (ps. 5) dan mengatakan bahwa “ayah”nya (Ar. ַאב) adalah Nebukadnezar (5:2, 11, 

13, 18). Sebelum 1854, para arkeolog dan sejarawan tidak tahu apa-apa tentang Belsyazar di 

luar Kitab Daniel. Memang, meskipun baik Xenophon (Cyropaedia, 7.5.28-30) maupun 

Herodotus (The Histories, 1.191) menceritakan jatuhnya Babel ke tangan Koresy Agung, 

keduanya tidak menyebutkan nama raja Babel. Lebih jauh, daftar raja yang disusun oleh 

Berossus dan Ptolemeus menyebutkan nama Nabonidus (Akk. Nabû-nā'id) sebagai Raja 

Babel terakhir, namun tidak menyebutkan nama Belsyazar. Hal ini menyebabkan Ferdinand 

Hitzig mengklaim pada 1850 bahwa Belsyazar adalah "rekaan dari imajinasi si penulis 

Yahudi." 

Sejak saat itu bukti baru dari Babel telah memastikan keberadaan Belsyazar serta 

pemerintahan-bersamanya ketika Nabonidus, ayahnya, berkuasa di Temâ. Misalnya, 

dalam Silinder Nabonidus, Nabonidus memohon kepada Dewa Sin sbb: “Dan mengenai 
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Belsyazar anak sulungku, biarlah rasa takutmu kepada Ilahi yang agung mengisi hatinya dan 

semoga kiranya ia tidak berbuat dosa; dan kiranya ia menikmati kebahagiaan dalam 

hidupnya". Selain itu, Laporan Syair tentang Nabonidus (British Museum tablet 38299) 

menyatakan, “[Nabonidus] mempercayakan tentara ...kepada anaknya yang tertua, anaknya 

yang sulung, pasukan-pasukan di negeri ini diperintahnya di bawah komandonya. Ia 

melepaskan segala-galanya, mempercayakan kerajaan kepadanya, dan, ia sendiri, ia 

memulai suatu perjalanan yang panjang. Pasukan-pasukan militer Akkad berbaris 

bersamanya, ia berbelok ke Temâ jauh di sebelah barat” (Col. II, lines 18 - 29. 18). Sejalan 

dengan pernyataan bahwa Nabonidus "mempercayakan kerajaan" kepada Belsyazar 

sementara ia tidak ada, terdapat bukti bahwa nama Belsyazar digunakan dengan nama 

ayahnya dalam rumusan-rumusan sumpah, bahwa ia mampu mengeluarkan edik, 

menyewakan tanah perladangan, dan menerima "hak-hak istimewa kerajaan" untuk 

memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. 

Informasi yang tersedia mengenai pemerintahan bersama Belsyazar tidak berkata apa-apa 

setelah tahun ke-14 Nabonidus. Menurut Tawarikh Nabonidus, Nabonidus kembali dari 

Temâ pada tahun ke-17nya dan merayakan pesta Tahun Baru (bahasa Akkadia Akitu). 

Apakah Belsyazar melanjutkan pemerintahan bersamanya dengan ayahnya setelah 

kepulangannya atau tidak, tidak dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen yang tersedia. 

Sebagian mengklaim bahwa tidak dirayakannya Akitu pada masa Nabonidus tidak ada 

membuktikan bahwa Belsyazar tidak boleh disebut "Raja" karena hal itu membuktikan 

bahwa ia tidak dapat memimpin festival tersebut. Namun, Laporan Syair tentang Nabonidus 

mengatakan, "Nabonidus berkata: 'Aku akan membangun kuil baginya (Sin, Dewa 

Bulan)...hingga aku mencapainya, hingga aku memperoleh apa yang menjadi kerinduanku, 

aku akan menghapuskan semua festival, Aku bahkan akan memerintahkan agar pesta 

perayaan Tahun Baru dihentikan!'" Jadi, penghentian Akitu tersebut tampaknya dilakukan 

dengan perintah Raja dan bukan suatu ketidakmampuan pada pada pihak Belsyazar. 

Sebagian juga telah mengatakan bahwa ia tidak boleh disebut "Raja" karena ia tidak pernah 

disebut demikian dalam dokumen-dokumen yang ada. Walaupun memang benar bahwa tak 

satupun dari dokumen-dokumen ini secara tegas menyebut Belsyazar "Raja," alinea 

sebelumnya menunjukkan bahwa dokumen-dokumen itu memang memperlihatkan bahwa 

Belsyazar bertindak dalam kapasitas raja. Lebih jauh, istilah bahasa Aram מלך (mlk, raja) 

dapat digunakan untuk menerjemahkan gelar-gelar para pejabat yang lebih rendah 

pangkatnya seperti yang dapat dilihat dalam kasus sebuah prasasti dwi-bahasa Akadia/Aram 

abad ke-9 SM yang ditemukan di Tell Fekheriyeh pada 1979 yang menggunakan sebutan 

"raja" untuk “gubernur” Akadia. 

Tak satupun teks-teks di luar Alkitab yang menunjukkan hubungan darah antara 

Nebukadnezar dan Belsyazar. Para sejarawan berkeberatan bahwa aspek ini dicatat dalam 

Daniel. Ada sejumlah penguasa Babel antara kematian Nebukadnezar dan berkuasanya 

Nabonidus/Belsyazar. Banyak pakar yang menjelaskan kenyataan bahwa para penguasa ini 

tidak disebutkan sebagai petunjuk bahwa si penulis keliru dalam dugaannay bahwa kedua 

penguasa itu menjabat secara berturut-turut. Sebagaimana dikatakan oleh para editor Jewish 

Encyclopedia (1901-1906), yang menunjukkan keyakinan bahwa Daniel ditulis jauh 

belakangan (lihat 'Waktu penulisan'), "pada masa tradisi lisan yang panjang raja-raja Babel 

yang tidak penting dapat dengan mudah terlupakan, dan raja terakhir, yang dikalahkan 

oleh Koresh, tampaknya dianggap sebagai pengganti dari Nebukadnezar yang terkenal." 

Berdasarkan penalaran ini, para sejarawan menganggap rujukan kepada hubungan Belsyazar 
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dengan Nebukadnezar semata-mata sebagai kesalahan yang didasarkan pada 

kesalahpahaman di atas. 

Gilanya Nebukadnezar 

 

Raja Nebukadnezar yang menjadi gila, karya William Blake. 

Keberatan penting ketiga yang diajukan oleh para sejarawan adalah laporan tentang kegilaan 

yang diderita oleh Nebukadnezar yang ditemukan dalam pasal 4 Daniel. Dalam Naskah Laut 

Mati sebuah potongan yang dikenal sebagai Doa Nabonidus (4QPrNab) membahas penyakit 

yang dialami oleh Nabonidus, dan diduga (1) bahwa kegilaan Nebukadnezar yang dibahas 

oleh Daniel sesungguhnya merupakan bukti bahwa sebuah tradisi lisan tentang sebuah 

penyakit yang aneh sesungguhnya diubah menjadi olok-olok melalui pengisahkan kembali 

sebagai cerita yang secara keliru dicatat oleh Daniel. 

Waktu pengepungan pertama Yerusalem oleh Nebukadnezar 

Kitab Daniel dimulai dengan mengatakan: 

Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, 

raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, raja 

Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. 

Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakas-perkakas 

itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. (TB) 

Ini tampaknya adalah deskripsi mengenai pengepungan pertama Yerusalem pada 597 

SM, yang terjadi pada tahun ke-12 Yoyakim hingga masa pemerintahan anaknya, 

Yoyakhin. (lihat 2 Raja-raja 24 dan 2 Tawarikh 36). Pada tahun ketiga Yoyakim (606 

SM), Nebukadnezar belum menjadi raja Babel, dan orang-orang Mesir masih 

mendominasi wilayah itu. Para pendukung tanggal penulisan Daniel yang lebih awal 

umumnya menjelaskan hal ini dengan mencantumkan pengepungan lainnya atas 

Yerusalem, yang sebenarya tidak diketahui dari catatan lain 605 SM, tak lama setelah 

Pertempuran Karkemis. 

KESATUAN DANIEL 

Studi tentang masalah kesatuan dalam Daniel sangat berbeda dibandingkan dengan studi 

mengenai penentuan tanggal penulisannya. Sementara hampir semua ahli menyimpulkan 

bahwa kitab ini selesai ditulis pada bentuk finalnya pada abad ke-2 sebelum 

ditemukannya Naskah Laut Mati, mereka saling berbeda pendapat mengenai kesatuan 

kitab Daniel. Banyak ahli, yang menemukan bagian-bagian dari kitab ini membahas 
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tema-tema yang mereka anggap tidak cocok dengan masa Antiokhus, menyimpulkan 

bahwa bagian-bagian yang berlainan dari kitab ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda 

pula. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Barton, L. Berthold, Collins, dan H. L. 

Ginsberg. Sejumlah sejarawan yang mendukung bahwa kitab ini adalah sebuah kitab 

yang utuh menyatu termasuk J.A. Montgomery, S.R. Driver, R. H. Pfeiffer, dan H.H. 

Rowling dalam risalatnya yang diberinya judul The Unity of the Book of 

Daniel. (Kesatuan Kitab Daniel) 

Mereka yang berpegang pada klaim bahwa Daniel adalah sebuah kitab yang utuh 

beranggapan bahwa lawan-lawan mereka gagal menemukan konsensus apapun dalam 

berbagai teori mereka tentang di mana pembagian itu muncul. Montgomery khususnya 

sangat keras terhadap rekan-rekannya, dan menyatakan bahwa pengembangan teori-teori 

yang tidak menghasilkan kesepakatan itu menunjukkan “kebangkrutan kritik.” Mereka 

juga menuduh bahwa teori-teori komposit (penggabungan tulisan) gagal dalam 

menjelaskan gambaran tematis yang konsisten tentang kehidupan Daniel di sepanjang 

Kitab Daniel. 

POLEMIK : CATATAN SEJARAH atau NUBUAT 

Penglihatan Daniel dan penjelasan Gabriel sedemikian akurat sehingga sejumlah skeptik 

menganggap tulisan itu dibuat setelah kejadian telah berlangsung—yaitu setelah tahun 

164 SM, sebagai suatu "catatan sejarah"—bukan ditulis pada tahun 550 SM sesuai 

informasi pemerintahan raja Belsyazar di Babel. Menjelang awal abad ke-5 

Masehi, Hieronimus yang menjadi penulis Kristen terkemuka waktu itu, menulis sebuah 

komentari Kitab Daniel, di mana ia menyebut seorang skeptik bernama Porphyry, 

"...yang menulis kitab ke-12 menentang nubuat Daniel, menyangkal bahwa kitab itu 

ditulis oleh orang yang bernama Daniel, melainkan oleh orang-orang yang tinggal di 

Yudea pada zaman Antiokhus dengan gelar Epiphanes. Ia juga menuduh “Daniel” tidak 

meramalkan masa depan, melainkan menceritakan apa yang telah terjadi pada masa 

lampau…. Karena Porphyry melihat semua ini digenapi dan tidak dapat menyangkal 

memang pernah terjadi, ia mengatasi bukti keakurasian sejarah ini dengan berlindung 

pada pengalihan ini…. Begitu menakjubkan ketepatan ramalan nabi, sehingga ia tidak 

nampak bagi orang tidak percaya sebagai peramal untuk masa depan, melainkan narator 

untuk hal-hal yang telah lampau" 

Alasan semacam ini masih muncul di kalangan skeptik pada zaman modern ini, 

meskipun muncul lebih banyak bukti bahwa Kitab Daniel ini benar-benar telah 

lengkap ditulis sebelum kejadiannya berlangsung dan secara khusus pasal 8 ini 

ditulis pada abad ke-6 SM. Bukti-bukti tersebut antara lain dapat dicantumkan di 

sini. 

Keakurasian 

Alasan utama menganggap Kitab Daniel ditulis pada abad ke-2 adalah 

keakurasiannya. Hal ini merupakan penalaran berputar (circular reasoning), di mana 

para skeptik mengakui tulisan itu benar-benar akurat dan karena itu tidak mungkin 

ditulis sebelumnya, hanya karena mereka mengambil asumsi yang salah bahwa 

nubuat atau ramalan apapun tidak mungkin terjadi. Jadi mereka tidak mau 
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mengatakan bahwa Kitab Daniel merupakan nubuat ramalan karena mereka tidak 

mengakui nubuat ramalan itu ada.  

Bukti intenal mengenai penulis 

Kitab Daniel dikatakan ditulis oleh seorang bangsa Israel bernama Daniel yang 

berada dalam pembuangan di Babel, dan ini dicantumkan beberapa kali dalam buku 

ini sendiri (ayat-ayat 7:2,15; 8:1,27; 9:2; 12:5). Tambahan pula, buku ini 

memberikan pernyataan yang spesifik misalnya, “pada tahun kedua pemerintahan 

Nebukadnezar” (ayat 2:1), “pada tahun ketiga pemerintahan raja Belsyazar” (ayat 

8:1), dan “pada tahun pertama Darius putra Ahasuerus” (ayat 9:1), yang merujuk 

penanggalan tertentu pada abad ke-6 SM. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 

tahun-tahun itu tidak masuk akal.  

Kitab Daniel di antara Naskah Laut Mati 

Sejumlah salinan kitab Daniel ditemukan di dalam gua-gua Qumran di antara 

kumpulan naskah kuno dari abad ke-3 SM yang disebut sebagai Naskah Laut Mati. 

Pertama, fakta bahwa ada banyak salinan kitab ini menunjukkan bahwa nubuat 

Daniel dipandang dengan rasa hormat. Bruce Waltke menyatakan: “Penemuan 

naskah-naskah Daniel di Qumran berasal dari periode Makabe membuat tidak 

mungkin kitab itu disusun pada zaman Makabe” (133:321). Pada zaman Makabe, 

Kitab Daniel sudah dihormati sedemikian rupa, sebagai kitab suci yang disalin dan 

disimpan bersama-sama naskah kuno berharga lainnya di Qumran. Kedua, ketika 

mempelajari bagian dari Kitab Ayub yang ditemukan di Qumran, fragmen yang 

diberi kode 11QtJob, Robert Vasholz menyatakan bahwa komposisi fragmen 

“nampaknya berasal dari akhir abad ke-3 atau awal abad ke-2 SM” (halaman 319). Ia 

membandingkan fragmen ini dengan bagian naskah kitab Daniel dan menyimpulkan 

bahwa data-data "menunjukkan salinan kitab Daniel dibuat sebelum 11QtJob dan 

membuat kami percaya bahwa sekarang ada bukti dari Qumran yang 

mengindikasikan penanggalan sebelum abad ke-2 bagi naskah bahasa Aram kitab 

Daniel” (halaman 320). Jadi bukan hanya adanya salinan kitab itu di Qumran yang 

memberi bukti penulisannya sebelum abad ke-2 SM, tetapi juga bahasa Aram yang 

dipakai dalam kitab itu merujuk kepada waktu yang lebih lampau.  

Penggunaan nama Belsyazar 

 

 

Silinder Nabonidus memuat perkataan Nabonidus, "...Belsyazar anak sulungku,..." 
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Selama bertahun-tahun, pencantuman nama "Belsyazar" dalam kitab Daniel 

mendapat kecaman kuat sebagai kesalahan sejarah, karena selama itu hanya 

diketahui bahwa Nabonidus adalah raja terakhir Babilon dan tidak pernah muncul 

nama Belsyazar, sehingga dianggap sebagai rekaan penulis. Sejarawan Yunani pada 

abad ke-5 SM, Xenophon maupun Herodotus menceritakan jatuhnya Babel ke 

tangan Koresh Agung, tetapi keduanya tidak menyebutkan nama raja Babel. Lebih 

jauh, daftar raja yang disusun oleh Berossus dan Ptolemeus menyebutkan 

nama Nabonidus (bahasa Akkadia: Nabû-nā'id) sebagai Raja Babel terakhir, namun 

tidak menyebutkan nama Belsyazar. Sekarang telah ditemukan sejumlah prasasti 

kuno, antara lain Silinder Nabonidus, yang menunjukkan bahwa “dalam sebagian 

besar masa pemerintahan Nabonidus, putra sulungnya, Belsyazar, bertindak sebagai 

raja bersama” (133:328). Hal ini menyebabkan Waltke menyimpulkan: “Jelaslah, 

bahwa dari pembacaan langsung kitab Daniel, penulis memiliki pengetahuan sejarah 

yang lebih akurat tentang sejarah Neo-Babylonia dan awal Akhameniyah Persia 

daripada sejarawan manapun sejak abad ke-6 SM.” (halaman 328). Pada dasarnya, 

nama Belsyazar (Belshazzar) lenyap dari catatan sejarah sejak sekitar tahun 450 SM, 

sampai Tawarikh Nabonidus ditemukan dan dipublikasikan pada tahun 1882. 

Dengan demikian penulis kitab Daniel tidak mungkin dari abad ke-2 SM, karena saat 

itu tidak ada yang mengetahui perihal pemerintahan bersama Nabonidus dan 

Belsyazar.  

Kesaksian Yosefus akan tahun penulisan kitab Daniel 

Sejarawan Yahudi dari abad pertama Masehi, Flavius Yosefus, menuliskan sejarah 

Yahudi untuk pembaca Romawi, mendukung fakta bahwa kitab Daniel ditulis jauh 

sebelum abad ke-2 SM. Pertama, Yosefus menyatakan kepercayaan orang-orang 

Yahudi bahwa Kitab Daniel termasuk buku nubuat yang tergolong kitab suci. Ia 

menulis bahwa orang yang ingin tahu aspek tertentu buku nubuat wajib “dengan 

rajin membaca Kitab Daniel, yang termasuk ke dalam kumpulan kitab 

suci” Beberapa paragraf kemudian, setelah menyampaikan informasi yang dikutip 

langsung dari kitab Daniel, Yosefus menulis, “Jangan ada orang yang 

menyalahkanku karena menuliskan semuanya ini dengan cara demikian, karena aku 

menemukannya dalam kitab-kitab kuno kami” (10:10:6). Jadi Yosefus memandang 

kitab Daniel sebagai “kitab suci” dan "kitab kuno" yang tidak diragukan keasliannya 

oleh seluruh komunitas Yahudi. 

Juga dalam bukunya "Melawan Apion" (Against Apion), Yosefus menjelaskan 

bahwa bangsa Yahudi menghormati ke-22 kitab suci mereka sebagai ilham ilahi, 

termasuk Daniel di antaranya. Mengenai tahun penulisan kitab, Yosefus mengatakan: 

“Sejak kematian Musa sampai masa pemerintahan raja Artahsasta, raja Persia, yang 

memerintah setelah Xerxes, para nabi, yang hidup setelah Musa, menuliskan apa 

yang terjadi dalam masa hidup mereka dalam 13 kitab” (1:8). Kemudian dijelaskan 

bahwa para penulis Yahudi tertentu telah menulis kitab-kitab sejarah setelah masa 

Artahsasta, tetapi tulisan mereka tidak dihargai “dengan otoritas sebagaimana yang 

terdahulu oleh para leluhur kami” (1:8). Jadi Yosefus memandang kitab Daniel 

sebagai kitab suci dan menyatakan bahwa tidak ada kitab suci yang ditulis setelah 

masa pemerintahan Artahsasta yang oleh pakar sejarah ditetapkan antara tahun 465 
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SM sampai 424 SM (“Artaxerxes,” 2011). Dengan demikian Yosefus dan bangsanya 

memandang kitab Daniel sudah dihormati sebelum tahun 424 SM. 

Lagipula, ketika Yosefus menulis mengenai penaklukan oleh Aleksander Agung 

(336-324 SM), ia menyebut Kitab Daniel lagi. Dicatatnya ketika Aleksander tiba di 

tanah Yudea, salah satu imam menunjukkan kitab Daniel: “Dan ketika kitab Daniel 

ditunjukkan kepadanya, di mana Daniel menyatakan orang Yunani akan 

menghancurkan kerajaan Persia, ia menganggap orang itu adalah dia sendiri” 

(Antiquities, 11:8:5). Aleksander datang ke Yerusalem, memperlakukan Imam 

Besar “dengan luar biasa,” dan mempersembahkan korban bagi Allah di dalam Bait 

Suci. Ia juga berjanji untuk membiarkan orang Yahudi “menikmati hukum-hukum 

para leluhur mereka.” Lagipula, setelah Yosefus membahas nubuat Daniel di pasal 8, 

ia menyatakan: “Dan sesungguhnya hal itu terjadi, bahwa bangsa kami menderita 

semua ini di bawah Antiokhus Epiphanes, menurut penglihatan Daniel, dan ia 

menulisnya bertahun-tahun sebelum peristiwa itu terjadi”  

PENGGUNAAN “DANIEL” oleh orang KRISTEN 

Seperti yang disebutkan di atas, Doa Azarya dan Nyanyian Ketiga Anak dari bagian 

Kitab Daniel yang deuterokanonik digunakan secara luas dalam doa Ortodoks dan 

Katolik. 

Berbagai episode dalam paruhan pertama dari kitab ini digunakan oleh orang Kristen 

sebagai cerita-cerita yang bermuatan pesan moral, dan sering dianggap sebagai 

kejadian-kejadian yang kelak akan muncul dalam kitab-kitab Injil. 

Bagian apokaliptik terutama sangat petning bagi orang Kristen karena gambaran 

tentang "Anak Manusia" (Dan. 7:13). Menurut kitab-kitab Injil, Yesus menggunakan 

gelar ini sebagai nama pilihannya untuk dirinya sendiri. Hubungan dengan 

penglihatan Daniel (yang dipertentangkan dengan penggunaannya di dalam Kitab 

Yehezkiel) dibuat jelas dalam kitab Injil Matius dan Markus (Mat. 27:64; Mrk. 

14:62). Orang Kristen melihat hal ini sebagai klaim langsung oleh Yesus bahwa 

dialah sang Mesias itu. 

PENGARUH DANIEL 

Karena spesifisitas nubuatnya dan tempatnya dalam kanon Yahudi dan Kristen, 

Kitab Daniel telah memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah Yahudi dan 

Kristen. 

Kitab Daniel dimasukkan dalam Alkitab Ibrani, Tanakh, dalam bagian yang dikenal 

sebagai Ketuvim (Hagiographa, atau "Tulisan-tulisan") . Daniel dianggap sebagai 

nabi dalam Qumran (4Q174 [4QFlorilegium]) dan belakangan 

oleh Yosefus (Antiquity of the Jews 10.11.7 §266) dan oleh pengarang ("Pseudo-

Philo") dari Liber antiquitatum biblicarum (L.A.B. ["Book Biblical antiquities"] 4.6, 

8), dan dikelompokkan di antara nabi-nabi dalam Septuaginta, kitab Perjanjian Lama 

orang Yahudi dalam bahasa Yunani, dan oleh orang Kristen, yang menempatkan 

kitab ini dalam kumpulan Nabi-nabi. Namun, Daniel saat ini tidak dicantumkan oleh 

orang-orang Yahudi di dalam kumpulan Kitab Nabi-nabi, Nevi'im. 

Ahli eksegesis Yahudi, Rabi Moses Ben Maimon, yang belakangan 

disebut Maimonides, begitu prihatin bahwa "kaum awam yang tidak terdidik akan 
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dibuat tersesat" bila mereka mencoba menghitung waktu sang Mesias karena ada 

ketetapan yang mengatakan "Terkutuklah mereka yang meramalkan akhir zaman." 

Ungkapan ini dapat ditemukan dalam suratnya Igeret Teiman dan dalam buku 

kecilnya Peraturan dan Peperangan Sang Raja-Mesias. 

Rabi Yehuda Loew ben Bezalel meratapi bahwa masa penggenapan nubuat Daniel 

"sudah lama lewat" (Sanhedrin 98b, 97a). 

Orang Kristen tradisional menerima nubuat-nubuat Daniel, karena mereka percaya 

bahwa semuanya itu menggambarkan bahwa Yesus Kristus dari Nazaret itulah 

sang Mesias, dan juga karena dalam Matius 24 Yesus sendiri dikutip 

menggambarkan nubuat Daniel berlaku bagi kejadian-kejadian yang akan datang 

tepat sebelum datangnya Hari Penghakiman, dan bukan kepada Epifanes yang hidup 

sekitar 175 tahun sebelumnya. Mereka menganggap bahwa Nubuat tentang Tujuh 

Puluh Minggu itu benar-benar meyakinkan karena apa yang mereka tafsirkan sebagai 

ketepatan nubuat. Banyak orang Yahudi Ortodoks percaya bahwa nubuat itu merujuk 

kepada kehancuran Bait Suci Kedua oleh orang-orang Romawi pada 70 M. 

Sebaliknya, para sarjana sekuler beranggapan bahwa nubuat itu lebih cocok dengan 

pemerintahan Antiokhus, dan bahwa ini merupakan contoh tentang vaticinium ex 

eventu (nubuat yang dibuat setelah kejadiannya berlaku). 

Studi tentang malaikat pada Abad Pertengahan juga dipengaruhi oleh kitab ini, 

karena inilah satu-satunya sumber Perjanjian Lama untuk nama-nama dari 

kedua penghulu malaikat, Gabriel dan Mikhael (Dan 9:21; 12:1). Malaikat satu-

satunya yang lain yang disebutkan namanya di dalam pustaka Perjanjian Lama 

adalah Rafael, yang disebutkan dalam Kitab Tobit, sebuah kitab deuterokanonika. 

DOA AZARYA dan LAGU PUJIAN KETIGA PEMUDA 

Doa Azarya dan Lagu Pujian Ketiga Pemuda adalah suatu bagian panjang yang tampil 

setelah Daniel 3:23 dalam Alkitab Katolik dan Ortodoks Timur, sebagaimana dalam 

terjemahan Septuaginta Yunani kuno. Artikel VI pada 39 Artikel Gereja 

Inggris mencantumkannya dalam daftar non-kanonik (tetapi, dengan teks-teks Apokrifa lainnya, 

"Gereja [Inggris] membacanya untuk teladan hidup dan pengajaran tata krama", dan Gereja 

Anglikan menggunakannya dalam liturgi). Bagian ini ditiadakan dari beberapa Alkitab Protestan, 

dikategorikan sebagai suatu penambahan apokrif. 

Bagian ini mencakup tiga komponen utama. Yang pertama adalah doa penitensial dari teman 

Daniel yang bernama Azarya (disebut Abednego di Babel, menurut Daniel 1:6–7) saat ketiga 

pemuda berada dalam perapian yang menyala-nyala. Komponen kedua merupakan suatu 

penjelasan singkat mengenai sosok bercahaya yang menemui mereka dalam perapian, lagi ia 

tidak hangus terbakar. Dikatakan bahwa sosok tersebut adalah seorang malaikat, atau ditafsirkan 

oleh orang Kristen sebagai suatu pertanda awal atau teofaniYesus Kristus, dalam kerangka 

pemikiran yang sama sebagaimana Melkisedek. Komponen ketiga adalah himne atau kidung 

pujian yang mereka nyanyikan ketika mereka menyadari pembebasan yang mereka alami. Himne 

tersebut mengandung refren, "Nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya", diulang 

berkali-kali, masing-masing menyebutkan suatu atribut dunia ini. 

"Lagu Pujian Ketiga Pemuda" merupakan bagian dari himne yang disebut sebagai 

suatu kanon yang dinyanyikan saat Matutinum dan ibadat lainnya dalam Ortodoksi. Buku Doa 
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Umum Gereja Inggris mencantumkannya sebagai kidung yang disebut "Benedicite" dan 

merupakan salah satu kidung tradisional yang dapat dinyanyikan setelah bacaan pertama dalam 

Orde Doa Pagi. Liturgi-liturgi Lutheran juga menggunakannya sebagai salah satu lagu opsional 

saat Matutinum. Baik versi lengkap ataupun singkat dari Lagu Pujian ini ditampilkan sebagai 

Kidung Perjanjian Lama dalam liturgi Laudes hari Minggu dan Pesta dalam Ibadat 

Harian di Gereja Katolik Roma. 

LIRIK “LAGU PUJIAN KETIGA PEMUDA” 

Lirik "Lagu Pujian Ketiga Pemuda" yang didaraskan/dinyanyikan saat Ibadat Pagi (Laudes) 

dalam Ibadat Harian di Gereja Katolik Roma:  

Pujilah Tuhan, segala karya Tuhan,* 

pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. 

Pujilah Tuhan, semua malaikat Tuhan,* 

pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. 

Pujilah Tuhan seluruh isi surga,* 

pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. 

Pujilah Tuhan, segala air di atas langit,* 

angkasa raya Tuhan, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, matahari dan bulan,* 

segala bintang di langit, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, hujan dan embun,* 

angin dan taufan, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, api dan panas-terik,* 

hawa sejuk dan dingin, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, kabut dan gerimis,* 

halilintar dan awan, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, siang dan malam,* 

terang dan gelap, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, seluruh bumi,* 

pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. 

Pujilah Tuhan, gunung dan bukit,* 

segala yang tumbuh di bumi, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, segala mata air,* 

lautan dan sungai, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, segala yang hidup di dalam air,* 

unggas di udara, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, binatang buas dan jinak,* 

semua manusia, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, umat Israel,* 
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pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. 

Pujilah Tuhan, para Imam,* 

semua pelayanNya, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, orang yang takwa,* 

semua yang suci dan rendah hati, luhurkanlah Dia. 

Pujilah Tuhan, Ananya, Azarya dan Misael,* 

pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.. 

Kisah Susana dan Daniel 

 (nama Susana dalam bahasa Ibrani: ׁשֹוַׁשנָּה, Modern Šošana Tiberias Šôšannâ: "bunga lili") 

dimasukkan dalam Kitab Daniel (sebagai bab/pasal 13) oleh Gereja Katolik Roma dan Ortodoks 

Timur. Kisah ini adalah salah satu dari tambahan-tambahan pada Kitab Daniel, dianggap 

sebagai Apokrifa oleh kalangan Protestan. Tambahan ini tercantum di Artikel VI dalam 39 

Artikel Gereja Inggrisdi antara kitab-kitab yang termasuk dalam Alkitab tetapi tidak digunakan 

untuk membentuk doktrin. Kisah Susana tidak termasuk dalam Tanakh Yahudi dan tidak 

disebutkan dalam literatur Yahudi awal, namun teks ini menjadi bagian dari Septuaginta asli 

(abad ke-2 SM) dan direvisi oleh Theodotion, redaktur Yahudi Helenistik untuk teks Septuaginta 

(kr. 150 M). 

RINGKASAN 

Kitab ini menceritakan mengenai Susana yang bijak. Ia menolak kenaikan kedudukan dari dua 

orang tua-tua. Mereka kemudian ganti mengadukan Susana ke pengadilan atas dasar tuduhan 

yang tidak benar. Susana pun dijatuhi hukuman mati. Namun, Tuhan mengutus Daniel untuk 

mendampingi Susana. Di dalam pengadilan Daniel dapat membuktikan bahwa tuduhan para tua-

tua itu bertentangan dan tidak dapat dipercaya. Akhirnya Susana pun dibebaskan, dan tua-tua 

yang sebelumnya menuduh Susana dihukum mati. Tujuan cerita ini adalah menggambarkan 

bagaimana Tuhan Allah menolong orang-orang milik-Nya.   

TARIKH DAN SEJARAH TEKSTUAL 
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Bagian teks Septuaginta tentang kisah Susana sebagaimana yang terlestarikan dalam Papirus 

967 (abad ke-3). 

Kisah Susana dan Daniel mungkin ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramaik menjelang 100 SM, 

tetapi yang yang dikenal hanya terjemahannya dalam bahasa Yunani —yaitu Septuaginta. Teks 

Yunani terlestarikan dalam dua versi. Versi yang diterima ialah yang berdasarkan Theodotion; 

versi ini menggantikan versi Septuaginta asli, yang hanya terlestarikan dalam terjemahan 

berbahasa Siria dalam Papirus 967 (abad ke-3), dan dalam sebuah manuskrip tunggal abad 

pertengahan yang dikenal dengan nama Kodeks Chisianus 88. 

Sextus Julius Africanus tidak memandang kisah ini kanonik. Hieronimus (347–420), ketika 

menerjemahkan Vulgata, memperlakukan bagian ini seperti suatu fabel non kanonik. Dalam 

pengantarnya, ia mengindikasikan bahwa kisah Susanna merupakan suatu tambahan apokrif 

karena tidak terdapat dalam teks Ibrani Kitab Daniel. Origenes menerima kisah Susana sebagai 

bagian dari 'kitab-kitab ilahi' dan mengecam 'para presbiter fasik' yang tidak mengakui 

kebenarannya (Hom Lev 1.3.) serta menyatakan bahwa kisah ini lazim dibacakan di 

dalam Gereja perdana (Surat kepada Africanus) namun juga menyadari ketiadaan kisah ini dalam 

teks Ibrani. Dalam Surat kepada Africanus (Epistola ad Africanum) ia menyebutkan bahwa kisah 

ini "disembunyikan" oleh kaum Yahudi dengan cara tertentu. Klaim Origenes mengingatkan 

pada tuduhan Yustinus Martir bahwa para ahli kitab Yahudi 'menghilangkan' ayat-ayat tertentu 

dari Kitab Suci mereka (Dialog dengan Trifo: C.71-3). 

Narasi Dewa Bel dan Naga Babel tergabung sebagai bab/pasal 14 dalam Kitab Daniel yang 

diperluas. Teks ini hanya ditemukan dalam versi bahasa Yunani, sementara keseluruhan salinan 

tertua Kitab Daniel tertulis dalam bahasa Ibrani Biblika dan Aramaik. Teks Septuaginta aslinya 

terlestarikan dalam suatu manuskrip tunggal, yakni Kodeks Chisianus 88, sementara teks 

bakunya berdasarkan Theodotion, perevisi dari abad ke-2 M. 

Bab ini, bersama dengan bab 13, dianggap deuterokanonik: ditolak oleh kalangan Yudaisme 

Rabinik, dan meskipun dipandang kanonik oleh kalangan Kristen Katolik maupun Ortodoks, 

kalangan Kristen Protestan menganggapnya apokrif dan biasanya tidak terdapat dalam Alkitab 

Protestan modern. 

TARIKH 

Karya ini mungkin tarikhnya pada periode Persia. 

RINGKASAN  
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Daniel, Bel dan Naga (Prancis, abad ke-15) 

Bab ini berisi suatu cerita tunggal yang mungkin sebelumnya mereprentasikan 3 narasi 

terpisah, yang menempatkan Daniel di istana Koresh, raja bangsa Persia: 

"Raja Astiages dimakamkan pada nenek moyangnya dan Koresh, orang Persia, mengambil alih 

kerajaannya." Di sini tercantum bahwa Daniel adalah "seorang yang tetap tinggal pada raja dan 

tiada seorangpun dari antara kawan-kawannya yang begitu dihormati seperti Daniel". (14:2) 

 

Penambahan pada Ester,  

Kitab Ester adalah bagian dari Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yang 

termasuk golongan kitab-kitab Ketuvim. Berisi riwayat orang Yahudi pada zaman kerajaan 

Persia pada abad ke-5 SM, yang kemudian memulai hari raya Purim yang diperingati sampai 

sekarang. Kitab ini ditulis dalam bentuk melodrama. Kitab ini dibacakan pada 

perayaan Purim (sekitar bulan Maret) Dalam kitab ini nama Allah ataupun nama YHWH tidak 

disebutkan. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada pimpinan Tuhan di dalam kitab ini (lihat 

bagian "Nama Allah"). Kejadian yang ada di dalam kitab ini berlokasi di Susa, ibu kota Persia, 

pada musim dingin. Kemungkinan besar kitab ini ditulis di Persia setelah abad ke 5 SM. 

Kitab ini menceritakan perkawinan seorang perempuan Israel yang bernama Hadasa anak 

Abihail (mengganti namanya dengan nama Persia, Ester) dengan raja Ahasyweros. Esterterpilih 

menjadi seorang permaisuri menggantikan ratu Wasti yang dipecat karena berani membantah 

perintah dan mempermalukan raja Ahasyweros di hadapan tamu-tamunya. Ester kemudian 

menjadi permaisuri di Kerajaan Persia. Suatu ketika muncullah masalah ketika Haman, seorang 

pejabat tinggi yang baru saja dinaikkan pangkatnya membuat ulah. Haman mengeluarkan 

perintah agar semua orang berlutut dan sujud kepadanya setiap kali ia lewat. Perintah ini 

memberatkan orang Yahudi yang karena agamanya hanya bersedia sujud kepada Tuhan. Salah 

seorang Yahudi yang terkenal berani berbuat demikian adalah Mordekhai, saudara sepupu Ester. 

Haman sangat murka menyaksikan pembangkangan ini. Ia menyusun muslihat untuk 

memusnahkan orang Yahudi. Namun berkat pertolongan Ester, bangsa Yahudi berhasil selamat 

dari rancangan itu. Bahkan akhirnya justru Haman sendiri yang menemui ajalnya di tiang 

gantungan. 
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ISI  

 

Bagian awal dari gulungan yang bertulisan tangan dari Kitab Ester, dengan tongkat penunjuk 

bacaan. 

 

"Lima Gulungan" (Megilloth) lengkap pada Kodeks Leningrad (1008 Masehi), dengan 

urutan: Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan dan Ester. 

Kitab Ester adalah kisah tentang orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dulu pada waktu 

Raja Ahasyweros (memerintah tahun 485-465 SM). Mereka diselamatkan waktu ada rencana 

memusnahkan mereka. Peristiwa dalam kisah ini terjadi di kota Susan, salah satu kota penting di 

kerajaan Persia. Orang Yahudi yang tinggal di situ dan di beberapa daerah lain di kerajaan itu, 

adalah keturunan dari orang Yahudi yang dibuang ke Babilon beberapa tahun sebelumnya. 

Waktu orang Yahudi itu mendapat kesempatan untuk kembali ke tanah asal mereka, beberapa 

dari mereka memilih untuk tinggal di Babilon. Sesudah itu, Babilon menjadi bagian dari kerajaan 

Persia. Orang Yahudi tidak bercampur baur dengan suku lain di kerajaan itu dan 

mempertahankan adat, budaya, dan agama mereka. Karena itu, banyak orang lain membenci 

mereka. Kisah ini menceritakan seorang pejabat Persia yang bernama Haman menjadi marah 
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dengan seorang Yahudi yang bernama Mordekhai. Akibatnya, Haman membuat rencana 

membunuh semua orang Yahudi yang tinggal di kerajaan itu. Tuhan menyelamatkan orang 

Yahudi melalui seorang wanita Yahudi yang dipilih oleh Raja Ahasyweros menjadi istrinya dan 

ratu baru. Nama wanita itu adalah Ester anak Abihail. Pada akhir kisah ini, Haman dibunuh dan 

orang Yahudi diselamatkan, musuh mereka dimusnahkan dan Mordekhai menjadi pejabat 

tertinggi di kerajaan itu, hanya raja sendiri yang lebih tinggi. Semua orang Yahudi di seluruh 

kerajaan Persia merayakan keselamatan yang ajaib itu. Sampai sekarang orang Yahudi masih 

merayakan peristiwa ini tiap tahun pada Hari Raya Purim. Purim jatuh sekitar satu bulan 

sebelum Paskah Yahudi. Tiap kali orang Yahudi disiksa dan dianiaya, kisah Ester ini memberi 

orang Yahudi harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka lagi. 

PENULIS DAN TANGGAL 

 

Gulungan kitab Ester (Megillah) 

Tidak diketahui siapa yang menulis Kitab Ester ini, tetapi diperkirakan seorang Yahudi yang 

tinggal di kerajaan Persia, karena jelas si penulis itu tahu adat dan kebiasaan Persia; dan tidak 

disebut sama sekali tentang tanah Yudea atau kota Yerusalem. Paling cepat kitab ini ditulis 

sekitar tahun 460 SM, tidak lama sesudah peristiwa-peristiwa ini terjadi. 

 

WAKTU 

Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab ini menurut perkiraan para sejarawan terjadi antara 

tahun 482 SM - 473 SM.[5] Orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem pada 

tahun 536 SM. Kemudian di bawah pimpinan gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yesua Bait 

Suci dibangun kembali di Yerusalem (536-516 SM; selama 20 tahun). Ester menjadi ratu pada 

tahun 478 SM dan menyelamatkan orang Yahudi dari pemusnahan pada tahun 473 SM. Jadi 

Ester muncul sekitar 40 tahun setelah Bait Suci selesai dibangun kembali dan sekitar 30 tahun 

sebelum tembok Yerusalem dibangun kembali. 

LATAR BELAKANG  
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Perjamuan antara Haman, Ester, dan Raja Ahasyweros oleh Rembrandt(1660) 

Pada waktu peristiwa dalam kisah ini terjadi, kerajaan Persia cukup besar dan kuat. Kerajaan itu 

meliputi semua tanah dari India di bagian timur sampai daerah Etiopia/Sudan di bagian barat 

Kerajaan itu dibagi 127 provinsi atau wilayah. Memang perlu banyak pejabat dan petugas 

pemerintah untuk mengurus daerah yang begitu luas. Dalam Kitab Ester pejabat itu diberi 

beberapa jabatan: misalnya pembesar, pegawai, bangsawan, biduanda, sida-sida. 

Waktu raja ingin mengeluarkan perintah atau titah untuk seluruh kerajaan titah itu ditulis di 

kertas yang panjang. Kertas itu digulung dan ujungnya ditutup dengan lilin yang meleleh. 

Kemudian raja memasang segelnya, yaitu dia menekan lilin yang masih lembek itu dengan 

cincin yang khusus yang dia selalu pakai. Pola cincin itu tertinggal di lilin dan menjadi tanda 

bahwa raja yang mensahkan surat itu. Segel raja itu adalah seperti tanda tangan yang dipakai di 

dokumen dan surat sekarang. Kalau raja memberi cincin itu kepada orang lain, berarti orang itu 

juga bisa mengeluarkan titah apa saja dengan kuasa raja. Sesudah perintah atau titah ditulis, 

langsung diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang dipakai oleh semua suku-suku yang ada di 

kerajaan itu. Beberapa bahasa itu memakai abjad sendiri, jadi titah itu ditulis menurut abjad tiap 

bahasa. Lalu pesuruh naik kuda dan membawa terjemahan titah itu ke setiap wilayah kerajaan. 

Kalau raja sudah mengeluarkan titah, titah itu sama sekali tidak bisa ditarik kembali (Ester 

1:18, Ester 8:8). 

Berpesta adalah sebagian kehidupan sosial yang penting untuk raja-raja Persia. Raja sering 

membuat perjamuan atau pesta makan besar untuk pejabatnya dan kadang-kadang juga untuk 

masyarakat umum. Kalau banyak orang diundang, pesta itu diadakan di luar di taman halaman 

yang dihiasi khusus untuk pesta itu. Dalam Kitab Ester ada 10 pesta yang disebut. Peristiwa 

utama dalam kitab ini, yaitu Ratu Wastimenolak perintah raja (Ester 1:12) dan permohonan Ester 

kepada raja untuk menyelamatkan orang Yahudi (Ester 7:2-4), keduanya terjadi pada waktu 

pesta. 

ISTANA RAJA 

Kerajaan Persia sangat luas, jadi raja mempunyai istana di semua tiga kota terbesar. Pada waktu 

kisah ini, raja tinggal di kota Susan. Istana raja yang di Susan itu sangat luas. Kompleks istana 

dibangun di atas tanah yang tinggi/berbukit yang sedikit jauh dari kota Susan dan 

dikelilingi benteng. Kompleks istana, atau “benteng istana” itu (lihat Ester 1:2, 5; 2:3, 5, 8; 3:15; 

8:14; 9:6, 11, 12) sekitar 120 hektar luasnya. Ribuan pelayan, pejabat, tentara, dan orang lain 

tinggal di dalam kompleks istana itu. 

Banyak pelayanan raja ada sida-sida (kasim), yaitu, orang laki-laki yang sudah dikebiri. Orang 

sida-sida dihargai karena dikenal sebagai orang yang sangat setia. Sida-sida khusus dipercayai 
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menjaga istri-istri (gundik) raja. Tidak ada laki-laki lain yang diizinkan masuk ke rumah para 

wanita itu. 

Raja mempunyai kuasa total. Apa yang dia ucapkan, itu menjadi titah, atau perintah yang harus 

ditaati. Tidak ada seorang pun yang dapat menghadap raja kecuali raja sendiri memanggil. Kalau 

ada orang yang masuk tanpa izin, orang itu dihukum mati. Namun ada satu kekecualian: kalau 

ada orang yang menghadap raja dan raja mengulurkan tongkat emas, lambang kekuasaan, baru 

orang itu dapat maju dan menghadap raja. 

 

NAMA ALLAH 

Nama TUHAN Allah yaitu YHWH bagi orang Israel tidak ditemukan dalam seluruh Kitab Ester. 

Namun dalam naskah bahasa Ibrani kuno, terdapat catatan kaki yang disebut Massorah, yang 

menunjukkan bahwa nama "YHWH" (terdiri dari 4 huruf dalam bahasa Ibrani) tersembunyi 

dalam 4 ayat di mana 4 huruf itu terpisah pada 4 kata yang berurutan (gaya akrostik (bahasa 

Inggris: "acrostic"). Demikian pula dalam 1 ayat dijumpai nama TUHAN yang lain yaitu 

"EHYH" (אהיה, eh•yeh] yang berarti "Aku ada" dengan cara yang serupa. Dalam (paling sedikit) 

3 naskah kuno ditemukan bahwa huruf-huruf yang membentuk nama YHWH ini ditulis dengan 

gaya Majuscular (lebih besar dari huruf-huruf lain), sehingga tampak menonjol.  

Ayat-ayat yang mengandung nama YHWH adalah: 

1. Ester 1:20 

2. Ester 5:4 

3. Ester 5:13 dan 

4. Ester 7:7. 

Sedangkan ayat yang mengandung nama EHYH adalah Ester 7:5. 

Fenomena berikut diamati pada 4 ayat yang mengandung nama "YHWH": 

 Dalam setiap kasus, 4 kata yang membentuk nama kudus itu terletak berurutan. 

 Kecuali di pasal 1, kata-kata itu masing-masing membentuk kalimat lengkap. 

 Tidak ada akrostik lain semacam itu di seluruh kitab Ester, kecuali nama EHYH. Akrostik 

"YHWH" ditemukan juga dalam Mazmur 96 yaitu di ayat 11. 

 Tidak ada bentuk yang serupa; setiap pembentukan nama mengikuti aturan yang khusus dan 

berbeda untuk keempat ayat itu. 

 Setiap pembentukan nama diucapkan oleh orang yang berbeda. 

o Yang pertama oleh Memukan (1:20) 

o Yang kedua oleh Ester (5:4) 

o Yang ketiga oleh Haman (5:13) 

o Yang keempat oleh pengarang kitab (7:7). 

 Dua akrostik yang pertama adalah sepasang, dibentuk dari huruf-huruf awal setiap kata. 

 Dua akrostik yang terakhir juga sepasang, dibentuk dari huruf-huruf akhir setiap kata. 

 Akrostik pertama dan ketiga adalah sepasang, di mana nama YHWH dieja terbalik (dari 

belakang ke depan) 
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 Akrostik kedua dan keempat juga sepasang, di mana nama YHWH dieja sesuai urutan 

lazimnya. 

 Akrostik pertama dan ketiga (yang dieja terbalik dari belakang) merupakan sepasang, 

diucapkan oleh orang bukan Yahudi. 

 Akrostik kedua dan keempat (yang dieja dari depan) juga sepasang, diucapkan oleh orang 

Yahudi. 

 Akrostik pertama dan kedua adalah sepasang, berhubungan dengan ratu dan pesta 

perjamuan. 

 Akrostik ketiga dan keempat juga sepasang, berhubungan dengan Haman. 

 Akrostik pertama dan keempat adalah sepasang, diucapkan mengenai seorang ratu (Wasti) 

dan Haman 

 Akrostik kedua dan ketiga juga sepasang, diucapkan oleh seorang ratu (Ester) dan Haman. 

Dengan demikian terbentuk struktur: 

Nama kudus "YHWH" 

urutan dibentuk dari dieja diucapkan oleh berhubungan dengan 

1 Huruf awal Dari belakang Memukan (bukan Yahudi) perjamuan dengan ratu (Wasti) 

2 Huruf awal Dari depan Ester (Yahudi) perjamuan dengan ratu (Ester) 

3 Huruf akhir Dari belakang Haman (bukan Yahudi) Haman 

4 Huruf akhir Dari depan pengarang kitab (Yahudi) Haman 

 Menakjubkan bahwa pada 2 kasus di mana nama kudus itu dibentuk dari huruf-huruf awal, 

kejadian yang dicatat bersifat permulaan pula dan perbuatan Allah segera dimulai. Pada dua 

kasus di mana nama kudus itu dibentuk dari huruf-huruf akhir, kejadiannya bersifat penutup, 

segera menuju kepada penggenapan rencana Allah. 

 Demikian pula pada 2 kasus di mana nama kudus itu dieja dari belakang, Allah membalikkan 

rencana orang-orang bukan Yahudi menjadi perbuatan-Nya, dan pada 2 kasus di mana nama 

kudus itu dieja dari depan sebagaimana lazimnya, Allah bekerja demi kebaikan umat-Nya, 

tanpa mereka ketahui. 

STRUKTUR  

Kitab Ester dalam Alkitab Protestan dibagi menjadi 10 pasal: 

 Pasal 1: 22 ayat 
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o 1:1-22 Ratu Wasti dibuang 

 Pasal 2: 23 ayat 

o 2:1-18 = Ester diangkat menjadi ratu 

o 2:19-23 = Mordekhai mengetahui suatu sekongkolan 

 Pasal 3: 15 ayat 

o 3:1-15 = Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi 

 Pasal 4: 17 ayat 

o 4:1-17 = Usaha Mordekhai untuk menolong orang Yahudi 

 Pasal 5: 14 ayat 

o 5:1-8 = Ester menghadap raja 

o 5:9-14 = Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekhai 

 Pasal 6: 14 ayat 

o 6:1-14 = Mordekhai dihormati 

 Pasal 7: 10 ayat 

o 7:1-10 = Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati 

 Pasal 8: 17 ayat 

o 8:1-17 = Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi 

 Pasal 9: 32 ayat 

o 9:1-19 = Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya 

o 9:20-32 = Penetapan hari raya Purim 

 Pasal 10: 3 ayat 

o 10:1-3 = Kebesaran Mordekhai 

TAMBAHAN PADA KITAB ESTER 

Enam pasal (bab) tambahan tersebar dalam Kitab Ester di Septuaginta, yakni terjemahan Alkitab 

dalam bahasa Yunani. Hal ini dicatat oleh Hieronimus ketika menyusun Vulgatayang berbahasa 

Latin. Selain itu, teks Yunani tersebut mengandung banyak perubahan kecil terkait makna teks 

utamanya. Hieronimus mengenalinya sebagai tambahan yang tidak terdapat dalam Teks 

Ibrani dan menempatkannya di akhir terjemahan Latin yang dibuatnya sebagai pasal 10:4 – 

16:24. Namun beberapa Alkitab Katolik modern berbahasa Inggris mengintegrasikan kembali 

tambahan-tambahan ini di antara 10 pasal dan mengembalikan urutannya sesuai Septuaginta, 

seperti halnya Kitab Ester dalam New American Bible. 

 

KAITAN dengan BAGIAN ALKITAB yang lain  

Pada Alkitab Protestan kitab Ester ditempatkan dalam urutan setelah Kitab Ezra dan Kitab 

Nehemia. Kitab Nehemia dan Ester mencakup masa sekitar 100 tahun, yaitu antara tahun 536 

SM - 432 SM.  Ada dua periode utama yang tercatat di dalamnya: 

1. 536-516 SM (20 tahun), yaitu di bawah gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yesua, Bait 

Suci dibangun kembali di Yerusalem setelah sejumlah umat Israel kembali 

dari pembuangan di Babel (Ezra 3-6). Dalam periode ini bekerja nabi-

nabi Hagai dan Zakharia, yang masing-masing tercatat dalam Kitab Hagai dan Kitab 

Zakharia.  
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2. 457-432 SM (25 tahun), yaitu di bawah gubernur Nehemia dan imam Ezra, tembok kota 

Yerusalem dibangun kembali, dan Yerusalem dipulihkan sebagai kota berbenteng. 

Dalam periode ini nabi Maleakhi menyampaikan nubuat yang tercatat dalam Kitab 

Maleakhi.  

Kitab Ezra mencatat peristiwa dalam kedua periode ini. Kitab Nehemia mencatat hanya periode 

kedua. Kitab Ester mencatat peristiwa yang terjadi di antara kedua periode tersebut.  

 

1 Makabe,  

Kitab 1 Makabe adalah salah satu kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani oleh seorang 

penulis Yahudi setelah pemulihan kerajaan Yahudi yang independen pada sekitar akhir abad ke-2 

SM. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani telah hilang dan versi terpenting yang masih terlestarikan 

hingga sekarang adalah terjemahan Yunani yang termuat dalam Septuaginta. Kitab ini dipandang 

sebagai kitab suci kanonik oleh kalangan Katolik, Ortodoks Timur, dan Ortodoks 

Oriental (selain Tewahedo Ortodoks), tetapi tidak oleh denominasi-

denominasi Protestan dan Anglikan. Protestan memandangnya sebagai salah satu 

kitab Apokrifa (lihat pula Deuterokanonika). Dalam Yudaisme zaman modern, kitab ini 

seringkali dianggap menarik secara historis tetapi tidak memiliki status religius secara resmi. 

 

MASA PENULISAN, PENULIS DAN TUJUAN 

Kitab 1 Makabe ditulis sekitar tahun 100 SM dalam bahasa Ibrani, tetapi teks aslinya telah 

hilang. Yang tertinggal adalah terjemahan dari masa yang cukup awal dalam bahasa Yunani, 

yang penuh dengan ungkapan dalam bahasa Ibrani. Pengarangnya diduga seorang Yahudi 

Palestina, tetapi tidak diketahui namanya. Ia mengenal baik tradisi dan kitab-kitab suci umatnya 

dan mempunyai cukup banyak informasi yang dapat diandalkan tentang sejarah bangsanya yang 

belakangan (dari tahun 175 hingga 134 SM). Si penulis mungkin cukup berperanan dalam 

sejarah bangsanya itu pada masa mudanya. Ia menulis kitab ini untuk mencatat penyelamatan 

Israel oleh tangan Allah melalui keluarga Matatias (1 Makabe 5:62) - khususnya melalui ketiga 

anaknya, Yudas, Yonatan, dan Simon, serta cucunya, Yohanes Hirkanus. Di sini tersirat maksud 

si penulis untuk membandingkan jasa dan kemenangan mereka dengan para pahlawan bangsanya 

pada masa lampau, para hakim, Samuel, dan Daud. 

 

ISI 

Buku ini memuat tujuh bagian puisi yang meniru gaya puisi Ibrani klasik: empat ratapan (1 

Makabe 1:25-28, 36-40; 2:8-13; 3:45), dan tiga nyanyian pujian tentang "leluhur kita" (1 Makabe 

2:51-64), tentang Yudas (1 Makabe 3:3-9), dan Simon (1 Makabe 14:4-15). Doktrin yang 

diungkapkan dalam kitab ini adalah keyakinan umum Israel, tanpa adanya perkembangan baru 

yang muncul kelak dalam 2 Makabe dan Daniel. Umat Israel secara khusus telah dipilih oleh 

Allah yang sejati sebagai rekan perjanjian-Nya. Hanya merekalah yang berhak mengenal dan 

menyembah-Nya. Sebaliknya, umat harus setia kepada-Nya dan menaati setiap hukum yang 

telah diberikan-Nya. 

Si penulis menekankan kesetiaan kepada Taurat sebagai ungkapan kasih umat Israel kepada 

Allah. Umat menghadapi perjuangan bukan melawan bangsa non-Yahudi, melainkan mereka 
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yang bermaksud menghancurkan hukum Allah, baik Yahudi maupun bukan. Hukuman Allah 

yang paling keras bukan ditujukan kepada para penguasa Seleukus, melainkan kepada bangsa-

Nya sendiri yang meninggalkan hukum-hukum Allah, lawan-lawan Yudas dan saudara-

saudaranya, yang merupakan model orang yang percaya dan setia kepada Allah. 

Kitab 1 Makabe penting bagi Perjanjian Baru karena ada sejumlah ide yang paralel - atau malah 

berlawanan - di antara keduanya. Keselamatan disejajarkan dengan aspirasi nasional Yahudi (1 

Makabe 4:46-14:41), berlawanan dengan pemerintahan Allah yang universal, yang diajarkan 

Kristus dalam Injil (Matius 13:47-50; 22:1-14). Selain itu, penghancuran tembok Bait Suci yang 

memisahkan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi dinyatakan sebagai tindakan pencemaran 

dalam 1 Makabe 9:54 namun dalam Surat Efesus 2:14, diyakini sebagai tindakan penebusan dan 

penyatuan dari kedua golongan itu di dalam Kristus. Sebaliknya, persembahan Ishak oleh 

Abraham (Kejadian 22) yang dihubungkan dengan pembenarannya oleh Allah (Kejadian 15:6), 

seperti yang dinyatakan dalam 1 Makabe 2:52, tercermin dalam Yohanes 2:21, 22. Demikian 

pula Kitab Suci dinyatakan sebagai penghiburan dalam 1 Makabe 12:9 dan dalam Roma 15:4. 

NAMA 

Nama Makabe yang berarti "palu" sesungguhnya adalah nama Yudas, putra ketiga dari 

imam Matatias dan pemimpin pertama dalam pemberontakan melawan raja-raja Seleukus yang 

menganiaya orang-orang Yahudi (1 Makabe 2:4, 66; 2 Makabe 8:5, 16; 10:1, 16). Nama ini 

kemudian juga dikenakan kepada saudara-saudara Yudas, dan bahkan kepada para pahlawan 

Yahudi lainnya dari zaman itu, seperti misalnya pada ketujuh orang saudara (2 Makabe 7). 

PEMBAGIAN 

Kitab 1 Makabe dibagi sebagai 

1. Pengantar: Helenisme di Asia Kecil (1 Makabe 1:1-9) 

2. Pemberontakan Makabe (1 Makabe 1:10-2:70) 

3. Kepemimpinan Yudas Makabe (1 Makabe 3:1-9:22) 

4. Kepemimpinan Yonatan (1 Makabe 9:23-12:54) 

5. Simon, Imam Agung dan Pemimpin Bangsa (1 Makabe 13:1-16:24) 

 

2 Makabe 

Kitab 2 Makabe adalah salah satu kitab deuterokanonika yang berfokus 

pada pemberontakan Yahudi terhadap Antiokhus IV Epifanesdan diakhiri dengan kekalahan 

jenderal Siria bernama Nikanor pada tahun 161 oleh Yudas Makabe, pahlawan di dalam kitab 

ini. 

Berbeda dengan Kitab 1 Makabe, Kitab 2 Makabe ditulis dalam bahasa Yunani 

Koine, kemungkinan di Aleksandria, Mesir, pada sekitar tahun 124 SM. Kitab ini menyajikan 

versi revisi peristiwa-peristiwa historis yang diceritakan dalam tujuh bab pertama Kitab 1 

Makabe, ditambah materi dari tradisi Farisi, termasuk doa bagi mereka yang meninggal 

dunia dan kebangkitan pada Hari Penghakiman.  

Kalangan Katolik dan Ortodoks Timur memandang kitab ini kanonik dan termasuk bagian 

dari Alkitab. Kalangan Protestan dan Yahudimenolak sebagian besar isu doktrinal yang terdapat 

dalam kitab ini. Beberapa kalangan Protestan memasukkan Kitab 2 Makabe sebagai bagian 
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dari Apokrifa Alkitab, yang bermanfaat sebagai bacaan di gereja. Artikel VI dari 39 

Artikel Gereja Inggris menyebutnya berguna tetapi tidak sebagai dasar penetapan doktrin dan 

tidak perlu untuk memperoleh keselamatan. 

 

PENGARANG  

Pengarang 2 Makabe tidak disebutkan, tetapi ia menyebut dirinya menyederhanakan 

karya Yason dari Kirene yang terdiri atas lima jilid. Karya yang lebih panjang ini tidak 

dilestarikan, dan tidak diketahui pasti berapa banyak dari teks 2 Makabe yang sekarang ini 

disalin begitu saja dari karya itu. Si penulis tampaknya menulis dalam bahasa Yunani, karena 

tidak ada bukti khusus tentang versi bahasa Ibrani sebelumnya. Beberapa bagian dari kitab ini, 

seperti Pendahuluan, Epilog, dan sejumlah refleksi tentang moralitas pada umumnya dianggap 

berasal dari si pengarang, bukan dari Yason. Karya Yason sendiri tampaknya ditulis sekitar 

tahun 160 SM dan kemungkinan besar berakhir dengan kekalahan Nikanor, seperti yang 

digambarkan oleh ringkasannya yang ada sekarang. 

Permulaan kitab ini mencakup dua surat yang dikirim oleh orang Yahudi di Yerusalem kepada 

orang Yahudi di Diaspora di Mesirmengenai hari perayaan yang dibentuk untuk merayakan 

penyucian Bait Allah (Lihat Hanukah) dan perayaan untuk memperingati kekalahan Nikanor. 

Bila pengarang kitab ini menyisipkan surat-surat ini, maka kitab ini mestinya ditulis setelah 

tahun 124 SM, yaitu waktu penulisan surat yang kedua. Sejumlah penafsir berpendapat bahwa 

surat-surat ini merupakan tambahan belakangan, sementara yang lainnya menganggapnya 

sebagai dasar bagi karya ini. Para sarjana Katolik cenderung berpendapat bahwa penulisannya 

dilakukan pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-2 SM, sementara para sarjana Yahudi sepakat 

untuk menempatkannya pada paruhan kedua dari abad pertama SM. 

Kitab ini tampaknya ditulis untuk menolong orang-orang Yahudi di diaspora di Mesir, terutama 

untuk memberitahukan mereka tetang pemulihan Bait Allah, dan untuk memberikan semangat 

kepada mereka untuk melakukan ziarah tahunan ke Yerusalem. Kitab ini ditulis bukan dari sudut 

pandang seorang sejarawan profesional, tetapi lebih seperti dari sudut pandang seorang guru 

agama, yang menarik pelajaran dari sejarah. 

 

ISI 

Berbeda dengan 1 Makabe, 2 Makabe tidak memberikan laporan yang lengkap tentang berbagai 

peristiwa pada masa itu, sebaliknya hanya meliputi periode dari imam agung Onias III dan 

Raja Seleukus IV (180 SM) hingga kekalahan Nikanor pada 161 SM. 

Pada umumnya, kronologi kitab ini cocok dengan kronologi 1 Makabe, dan kitab ini mempunyai 

nilai historis karena melengkapi 1 Makabe, khususnya dalam memberikan sejumlah dokumen 

historis yang tampaknya otentik. Sang pengarang tampaknya secara khusus tertarik untuk 

memberikan suatu penafsiran teologis mengenai kejadian-kejadian itu; dalam kitab ini campur 

tangan Allah mengarahkan perjalanan berbagai peristiwa, menghukum orang jahat, dan 

memulihkan Bait Allah kepada umat-Nya. Mungkin saja bahwa sejumlah kejadian tampaknya 

disajikan berdasarkan urutan kronologis yang ketat untuk menyampaikan pesan-pesan teologis. 

Sejumlah angka yang disebutkan untuk ukuran pasukan mungkin tampak berlebihan, meskipun 

tidak semua naskah itu disetujui kitab ini. 
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Gaya bahasa Yunani si penulis sangat terdidik, dan ia tampaknya cukup paham mengenai adat-

istiadat Yunani. Aksinya mengikuti rencana yang sangat sederhana. Setelah kematian Antiokhus 

Epifanes, Pesta Penyerahan Bait Suci dilembagakan. Bait Suci yang baru dipersembahkan itu 

diancam oleh Nikanor, dan setelah kematiannya, pesta untuk penyerahan itupun selesai. 

DOKTRIN 

Kitab 2 Makabe memperlihatkan beberapa pokok penafsiran doktrinal yang berasal dari 

Yudaisme Farisi, serta ditemukan juga dalam teologi Katolik dan Ortodoks Timur. 

Isu-isu doktrinal yang diangkat dalam Kitab 2 Makabe misalnya: 

 Doa bagi mereka yang meninggal dunia dan kurban persembahan, keduanya untuk 

membebaskan orang yang telah meninggal dunia dari dosa  

 Jasa baik dari para martir 

 Perantaraan para orang kudus (15:11–17) (setidaknya sebagaimana terlihat dari suatu sudut 

pandang Kristen); komentari di New American Bible tentang ayat 14 menyebutkan bahwa 

"doa Yeremia di surga telah digunakan dalam tradisi Katolik Roma sebagai kesaksian biblika 

tentang perantaraan para kudus" 

 Kebangkitan orang mati 

 Penyebutan secara spesifik mengenai penciptaan ex nihilo (2 Makabe 7:28) 

Secara khusus, penjelasan yang panjang lebar mengenai kemartiran Eleazar dan seorang ibu 

dengan ketujuh putranya (2 Makabe 6:18–7:42) menarik perhatian kalangan Kristen abad 

pertengahan. Beberapa gereja dipersembahkan untuk "para martir Makabe", dan mereka 

termasuk di antara sedikit tokoh pra-Kristen yang muncul dalam kalender peringatan para kudus 

Katolik (jumlahnya jauh lebih banyak dalam kalender gereja-gereja Ortodoks Timur, yang juga 

menampilkan mereka). Kitab ini dianggap sebagai model pertama kisah-kisah para martir dari 

abad pertengahan. 

Jimmy Akin, seorang apologis Katolik dari Catholic Answers, meneliti Ibrani 11:35 ("... orang-

orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka 

beroleh kebangkitan yang lebih baik") dan menyatakan bahwa harapan akan kehidupan 

kekal setelah penyiksaan yang terkandung di dalamnya tidak ditemukan di bagian mana pun 

dalam Protokanonika Perjanjian Lama, tetapi ditemukan dalam 2 Makabe 7. 

 

KANONISITAS  

Katolik dan Ortodoks Timur memandang Kitab 2 Makabe kanonik, sementara Yahudi dan 

Protestan tidak. Kitab 2 Makabe, serta Kitab 1 dan 3 Makabe, tercantum dalam Septuaginta, 

terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani yang terselesaikan pada abad ke-1 

SM. Di Yamnia, kr. 90 M, menurut suatu teori yang saat ini banyak didiskreditkan, 

para rabi mengesahkan suatu kanon yang lebih sempit, tidak termasuk kitab-kitab 

deuterokanonika seperti Kitab 2 Makabe. Namun hal ini hanya memiliki pengaruh yang kecil 

pada kalangan Kristen, karena kebanyakan kalangan Kristen tidak mengerti bahasa Ibrani dan 

menjadi akrab dengan Alkitab Ibrani melalui teks Septuaginta Yunani karya kaum Yahudi 

Helenistik, yang menyertakan Kitab 2 Makabe dan karya-karya deuterokanonik lainnya. 
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Kitab 2 Makabe dikecam oleh kalangan Protestan. Martin Luther mengatakan: "Saya begitu 

membenci kitab kedua Makabe, dan Ester, sehingga saya berharap seandainya keduanya tidak 

pernah kita kenal, karena terlalu banyak ketidakwajaran yang menyesatkan." Para penulis 

evangelikal lainnya memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kitab ini. James B. Jordan, 

misalnya, berpendapat bahwa Kitab 1 Makabe "ditulis untuk berupaya memperlihatkan kaum 

Makabe perampas kuasa sebagai ahli waris sejati dari Daud dan sebagai para Imam Besar sejati" 

serta merupakan sebuah "kitab yang buruk", tetapi suatu "gambaran yang jauh lebih akurat atas 

situasi tersebut disajikan dalam Kitab 2 Makabe". 

 

3 Makabe,  

Kitab 3 Makabe terdapat dalam kebanyakan Alkitab Ortodoks sebagai bagian 

dari Anagignoskomena. Kalangan Protestan, sama seperti Katolik Roma, menganggapnya non-

kanonik, kecuali Persaudaraan Moravia yang menyertakannya dalam Apokrifa Alkitab 

Kralicka Ceko. Kitab ini juga terdapat dalam Alkitab Armenia. 

Kitab ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kaum Makabe ataupun pemberontakan 

mereka melawan Kekaisaran Seleukiasebagaimana dimaksud dalam Kitab 1 Makabe dan 2 

Makabe. Namun kitab ini bercerita tentang penganiayaan Yahudi di bawah 

pemerintahan Ptolemaios IV Philopator (222–205 SM), beberapa dekade sebelum pergolakan 

Makabe. Nama kitab ini tampaknya berasal dari kesamaan antara kitab ini dengan kisah 

kemartiran Eleazar dan para pemuda Makabe dalam Kitab 2 Makabe; Imam Besar Simon juga 

disebutkan. 

 

4 Makabe,  

Kitab 4 Makabe adalah suatu homili atau pengajaran filsafat yang memuji keunggulan 

penalaran kesalehan dibandingkan perasaan. Tidak masuk ke dalam Alkitab bagi 

kebanyakan gereja, tetapi merupakan suatu lampiran (appendix) pada Alkitab Yunani, dan 

merupakan kanon pada Alkitab Gereja Ortodoks Georgia. Dimasukkan ke dalam Alkitab Gereja 

Ortodoks Rumania 1688 dan Alkitab Gereja Katolik-Yunani Rumania abad ke-18 dengan 

sebutan "Iosip" ("Yusuf"; Joseph). Sekarang tidak lagi dicetak dalam Alkitab bahasa Rumania. 

SINOPSIS 

Karya ini terdiri dari suatu pengantar (prologue) dan dua bagian utama; yang pertama 

mengutarakan tesis filsafat sedangkan yang kedua mengilustrasikan poin-poin yang dibuat 

dengan contoh-contoh dari Kitab 2 Makabe (terutama, mati syahidnya Eleazer dan para pemuda 

Makabe) di bawah pemerintahan Antiokhos IV Epiphanes. Pasal terakhir mengenai kesan 

penulis atas peristiwa syahid itu. Karya ini tampaknya adalah suatu komposisi independen 

terhadap Kitab 1 Makabe dan Kitab 2 Makabe, hanya mengutip penggambaran mereka untuk 

mendukung tesis kitab ini. Asalnya dibuat dalam bahasa Yunani, yang menurut Stephen 

Westerholm dalam Alkitab Ortodoks Yunani / Timur "sangat lancar... dan dalam gaya Yunani 

yang retorik dan berpengaruh tingkat tinggi." 

PENGARANG DAN KRITISISME 

Menurut sejumlah pakar, pasal terakhir menunjukkan adanya tambahan kemudian pada karya ini, 

meskipun dibantah oleh para penulis Jewish Encyclopedia pada abad ke-19. Bantahan ini 
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didasarkan pada akhir yang lemah dari buku itu kalau pasal terakhir itu tidak "ditambahkan", 

serta argumen berdasarkan gaya penulisan. Perbedaan arah pada pasal 17 mendukung pandangan 

bahwa karya ini merupakan homili yang diberikan di hadapan hadirin berbahasa Yunani pada 

suatu perayaan Hanukkah, sebagaimana diusulkan olelh Ewald dan Freudenthal, di mana bagian 

ini merupakan elemen retorik untuk menarik pendengar kepada kotbah tersebut. Yang lain 

menyatakan bahwa suatu homili seharusnya didasarkan pada teks kitab suci, di mana karya ini 

tidak menerapkan dengan baik. 

Gaya penulisan kitab ini adalah oratorikal, tetapi tidak sekuat Kitab 3 Makabe. Penulis mengutip 

apa yang dapat ditafsirkan sebagai filsafat Stoik, meskipun hanya sedikit pandangan filsafat 

dalam teks. Penulis tampaknya adalah seorang Yahudi asal Aleksandria yang menggunakan 

pendekatan filsafat untuk menampilkan konsep agamawi. Dianggap sebagai sastra Yahudi yang 

merupakan contoh terbaik untuk sinkretisme antara pemikiran Yahudi dan Hellenistik. 

Eusebius dan Jerome meyakini Flavius Yosefus adalah pengarang buku ini, dan pendapat ini 

diterima selama bertahun-tahun, sehingga sering dimasukkan ke dalam kumpulan karya Yosefus. 

Namun, para pakar modern mengamati perbedaan bahasa dan gaya penulisan. 

Kitab ini umumnya diberi tarikh pembuatan antara abad ke-1 SM sampai abad ke-1 M, karena 

ketergantungannya pada Kitab 2 Makabe dan penggunaan oleh sejumlah orang Kristen mula-

mula. Pernah diusulkan waktu penulisannya adalah sebelum penganiayaan orang Yahudi di 

bawah kaisar Caligula, dan sebelum kejatuhan Yerusalem pada tahun 70M. 

ISI DOKTRIN 

Penulis percaya akan kekekalan jiwa, tetapi tidak pernah menyinggung kebangkitan orang 

mati. Jiwa-jiwa yang baik dikatakan akan hidup kekal dalam kesukaan bersama dengan para 

leluhur dan Allah, tetapi jiwa-jiwa yang jahat ditahan tidak dapat kekal. Penderitaan dan mati 

syahidnya kelompok Makabe dipandang oleh penulis sebagai penebusan bagi bangsa Yahudi, 

dan penulis menggambarkan syahid secara umum membawa penebusan dosa-dosa di masa 

lampau bagi orang Yahudi. 

  

Kitab 4 Makabe 

Ortodoks Timur 
Deuterokanonika / Apokrifa 

Didahului oleh: 
3 Makabe 

Ortodoks Timur 
Kitab dalam Alkitab 

Diteruskan oleh: 
Ayub 

 

1 Esdras 

1 Esdras (Yunani: Ἔσδρας Αʹ), juga disebut Esdras Yunani, Ezra Yunani, atau 3 Esdras, 

adalah suatu versi Kitab Ezra biblika dalam bahasa Yunani kuno yang dipergunakan di kalangan 

Yahudi kuno,[butuh rujukan] Gereja perdana, dan banyak kalangan Kristen modern dengan beragam 

tingkat kanonisitas. 1 Esdras pada hakikatnya sama dengan Ezra Masoretik, dengan satu 

tambahan penting yang berhubungan dengan bagian tengah Ezra bab/pasal 4.[butuh rujukan] 
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Sebagai bagian dari terjemahan Perjanjian Lama Septuaginta, kitab ini 

dipandang kanonik dalam Kekristenan Timur, tetapi dipandang apokrif dalam Kekristenan 

Barat. 1 Esdras ditemukan dalam Heksapla karya Origenes. Versi-versi Alkitab Yunani, dan 

yang berkaitan, memuat baik Esdras Αʹ (judul bahasa Inggris: 1 Esdras) maupun Esdras Βʹ 

(Ezra–Nehemia) secara paralel. 

NOMENKLATUR 

Kitab yang biasa disebut 1 Esdras diberi nomor berbeda pada beragam versi Alkitab. Dalam 

kebanyakan edisi Septuaginta, kitab ini diberi judul dalam bahasa Yunani: Ἔσδρας Αʹ dan 

ditempatkan sebelum kitab tunggal Ezra–Nehemia, yang dalam bahasa Yunani 

judulnya: Ἔσδρας Βʹ. 

 

KITAB SYAIR PUJIAN 

Kitab Syair Pujian atau Kitab Ode (΄Ωδαὶ; Odae) adalah salah satu kitab dari Alkitab yang 

hanya ditemukan dalam Alkitab Ortodoks Timur, dan disertakan atau ditambahkan 

setelah Mazmur di dalam edisi kritis Septuaginta karya Alfred Rahlfs. Kitab ini terdapat 

dalam Kodeks Alexandrinus yang berasal dari abad kelima. Semua bab/pasal dari kitab ini berisi 

doa dan lagu (kidung) dari Perjanjian Lamadan Perjanjian Baru. Sembilan yang pertama menjadi 

dasar bagi kanon yang dinyanyikan saat Matutinum dan ibadat lainnya. 

Bab-bab dalam kitab ini sebagaimana disajikan oleh Rahlfs: 

1. Pujian pertama dari Musa (Keluaran 15:1-19) 

2. Pujian kedua Musa (Ulangan 32:1-43) 

3. Doa Hana, Ibu Samuel (1 Samuel 2:1-10) 

4. Doa Habakuk (Habakuk 3:2-19) 

5. Doa Yesaya (Yesaya 26:9-20) 

6. Doa Yunus (Yunus 2:3-10) 

7. Doa Azarya (Daniel 3:26-45, sebuah bagian Deuterokanonika) 

8. Lagu Pujian Ketiga Pemuda (Daniel 3:52-88, sebuah bagian Deuterokanonika) 

9. Magnificat (Kidung Maria); Doa Maria Theotokos (Lukas 1:46-55) 

10. Benedictus, Kidung Zakharia (Lukas 1:68-79) 

11. Kidung Yesaya (Yesaya 5:1-9) 

12. Doa Hizkia (Yesaya 38:10-20) 

13. Doa Manasye, Raja Yehuda ketika ia ditawan di Babel (dalam 2 Tawarikh 33:11-13 dan 

muncul juga sebagai bagian terpisah pada Deuterokanonika) 

14. Nunc dimittis, Kidung Simeon (Lukas 2:29-32) 

15. Gloria in Excelsis Deo; Kidung Waktu Pagi (beberapa kalimat dari Lukas 2:14, Mazmur 

118:12; dan Mazmur 144:2) 

DOA MANASYE 

Doa Manasye adalah suatu karya singkat yang terdiri dari 15 ayat, berisikan 

doa penitensial Raja Manasye dari Yehuda. Manasye tercatat dalam Alkitab sebagai salah 

seorang raja Yehuda yang paling memuja berhala (2 Raja-Raja 21:1–18; 2 Tawarikh 33:1–

9). Kitab Tawarikh, bukan Raja-Raja, mencatat bahwa Manasye ditawan oleh orang Asiria atau 
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Asyur (2 Tawarikh 33:11–13). Sebagai seorang tahanan, Manasye berdoa mohon belas kasihan. 

Setelah dibebaskan dan dipulihkan takhtanya, ia berpaling dari penyembahan berhala yang ia 

lakukan sebelumnya (2 Tawarikh 33:15–17). Suatu referensi atas doa ini, namun bukan isi 

doanya, tercantum dalam 2 Tawarikh 33:19, yang menyebutkan bahwa doa ini tertulis dalam 

"riwayat para pelihat". 

Doa Manasye dianggap apokrif oleh kalangan Yahudi, Katolik, dan Protestan. Kitab ini 

ditempatkan pada bagian terakhir 2 Tawarikh di Vulgata abad ke-4 akhir. Lebih dari satu 

milenium kemudian, Martin Luther menempatkan kitab ini dalam terjemahan Alkitab karyanya 

yang berisikan 74 kitab. Kitab ini termasuk bagian dari Alkitab Matius tahun 1537, dan Alkitab 

Jenewa tahun 1599, serta terdapat dalam Apokrifa Alkitab Raja James. Paus Klemens 

VIII memasukkan doa ini dalam lampiran Vulgata, dengan menyatakan bahwa doa ini perlu tetap 

dibaca "supaya jangan sepenuhnya lenyap" (ne prorsus interirent). 

Doa Manasye terdapat dalam beberapa edisi Septuaginta Yunani. Sebagai contoh, Kodeks 

Alexandrinus abad ke-5 memuat doa ini di antara keempat belas Syair Pujian yang ditampilkan 

tepat setelah Mazmur. Doa ini diterima sebagai salah satu kitab deuterokanonikoleh beberapa 

kalangan Kristen Ortodoks, kendati tidak tampak dalam Alkitab-Alkitab yang dicetak di Yunani. 

Doa Manasye dilantunkan dalam ibadat Completorium Agung Kristen Ortodoks dan Katolik 

Bizantin. Dalam Ritus Roma, doa ini digunakan sebagai bagian dari Responsorium setelah 

bacaan pertama dalam Ibadat Bacaan pada Minggu ke-14 Masa Biasa (bersama dengan Mazmur 

51). Selain itu juga digunakan sebagai suatu kidung saat Ibadah Harian dalam Buku Doa 

Umum Amerika Serikat 1979 yang digunakan oleh Gereja Episkopal di Amerika Serikat. 

Doa ini terdapat dalam terjemahan-terjemahan Armenia, Ethiopik, Slavonik Lama, dan Siria 

kuno. Dalam Alkitab Ethiopia, doa ini terdapat dalam 2 Tawarikh. 

 

MAZMUR SALOMO 

Mazmur dari Salomo adalah kumpulan 18 Mazmur yang digolongkan sebagai Apokrif 

(Pseudepigrapha), karena tidak masuk ke dalam kanon Alkitab. Ditemukan dalam salinan 

Alkitab bahasa Suriah kuno Peshitta dan Alkitab bahasa Yunani Septuaginta). Digolongkan 

gubahan Salomo karena mazmur ke-17 dalam kumpulan ini mirip dengan Mazmur 72yang 

digubah oleh Salomo. 

Mazmur-mazmur ini disinggung dalam tulisan-tulisan orang Kristen mula-mula, tetapi baru 

diketahui di zaman modern ini setelah naskah Yunani ditemukan pada abad ke-17. Saat ini ada 8 

naskah terjemahan Yunani dari abad ke-11 sampai 15, namun naskah asli dalam bahasa Ibrani 

atau Aram yang diperkirakan dari abad 1-2 SM tidak ditemukan. Meskipun merupakan satu 

kumpulan, diperkirakan mazmur-mazmur ini ditulis oleh lebih dari satu orang di periode yang 

berbeda-beda. 

Secara politis, Mazmur dari Salomo dianggap anti-Makkabe (keluarga Makabe berperan penting 

dalam memerangi tentara Romawi pada abad 1 SM). Sejumlah mazmur dalam kumpulan ini 

mengacu pada peristiwa jatuhnya Yerusalem oleh tentara Romawi pimpinan Pompey pada tahun 

63 SM, dengan melukiskan Pompey sebagai naga yang dikirim Allah untuk menghukum 

keluarga Makkabe. 

Sejumlah mazmur bersifat mesianik di mana Mesias digambarkan sebagai manusia biasa yang 

dibantu oleh kuasa Allah, seperti Musa, tetapi umumnya tidak berhubungan dengan dunia luar, 
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tetapi lebih ke perilaku perorangan, percaya bahwa pertobatan pada dosa yang tidak disengaja 

akan mengembalikan mereka pada kasih Allah. 

 

MAZMUR 151 

Mazmur 151 adalah sebuah mazmur singkat yang terdapat dalam kebanyakan 

salinan Septuaginta tetapi tidak terdapat dalam Teks Masoret Alkitab Ibrani. Judul yang 

diberikan kepada mazmur ini dalam Septuaginta mengindikasikan bahwa karya 

ini supernumerari(melebihi jumlah yang biasa), dan tidak ada nomor yang dibubuhkan padanya: 

"Mazmur ini dianggap berasal dari Daud dan di luar penomoran. Ketika ia 

membunuh Goliat dalam satu pertempuran". Karya ini juga terdapat dalam beberapa 

manuskrip Peshitta. 

Gereja Ortodoks Timur serta Gereja Ortodoks Koptik, Gereja Apostolik Armenia, dan Gereja 

Katolik Armenia memandang Mazmur 151 kanonik. Gereja Katolik Roma, Protestan, dan 

kebanyakan Yahudi menganggapnya apokrif. Namun karya ini terdapat pada lampiran dalam 

beberapa Kitab Suci Katolik, misalnya Vulgata Latin edisi tertentu dan dalam beberapa 

terjemahan ekumenis, misalnya New Revised Standard Version. 

PENEMUAN GULUNGAN NASKAH LAUT MATI 

 

Mazmur 151 yang tertulis dalam Gulungan Laut Mati 11Q5 dari abad ke-2 SM. 

Mazmur ini ditemukan dalam bahasa Ibrani di antara Gulungan Laut Mati (11Q5 Kolom 

XXVIII), meskipun dalam bentuk lebih panjang dan terpisah dalam dua bagian (Mazmur 151a 

dan Mazmur 151b. Manuskrip dan analisis mula-mula diterbitkan tahun 1963 oleh J. A. Sanders.. 

TEKS 

Terjemahan Inggris 

(dari Athanasian Grail Psalter - Book V) 

This Psalm is ascribed to David and is outside the number. When he slew Goliath in single 

combat. 

(This Title given in the Septuagint) 

1 Little was I among my brethren: 

A younger brother in my father's house. 

2 My hands, they made an instrument of music: 

My fingers, they prepared a psaltery. 

3 And who shall bring back tidings to my master? 
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The Lord Himself, Himself gives ear. 

4 Himself sent forth His messenger: 

And took me from among my father's sheep; 

And with the oil of His annointing He annointed me. 

5 Comely my brethren were and tall: 

And yet they found not favour with the Lord. 

6 But I, I sallied forth to meet the alien: 

And he reviled me by all his idols. 

7 But I drew forth the sword that was beside him: 

I cut his head off with it, 

And from the sons of Israel removed reproach. 

Terjemahan Indonesia 

Mazmur ini digolongkan tulisan Daud dan di luar penomoran. Ketika ia membunuh Goliat dalam 

satu pertempuran. 

(Judul ini tertera pada Septuaginta) 

1 Kecil aku di antara saudara-saudaraku: 

Saudara muda di rumah bapaku. 

2 Tangan-tanganku, mereka membentuk sebuah alat musik: 

Jari-jariku, mereka menyediakan sebuah nyanyian. 

3 Dan siapa yang akan membawa kembali kabar untuk tuanku? 

TUHAN sendiri, Dialah yang menyendengkan telinga. 

4 Dia sendirilah yang mengirim utusan-Nya: 

Dan mengambilku dari antara domba-domba bapaku; 

Dan dengan minyak pengurapanNya, Ia mengurapi aku. 

5 Saudara-saudara laki-lakiku tampan dan tinggi: 

Namun mereka tidak dipilih TUHAN. 

6 Tetapi aku, aku maju menyerang orang asing: 

Dan ia menghina aku demi semua allahnya. 

7 Tetapi aku mencabut pedang yang di sampingnya: 

Aku memenggal kepalanya dengannya. 

Dan menghapus aib dari anak-anak Israel. 

 

Daftar kitab 

  

Perjanjian Lama  
Ortodoks [7][38][39] 

Nama 
berbasis 
bahasa Yunani 

Nama Inggris 
konvensional 

Bahasa 
Indonesia 

Hukum  

Γένεσις Génesis Genesis Kitab Kejadian 

Ἔξοδος Éxodos Exodus Kitab Keluaran 

Λευϊτικόν Leuitikón Leviticus Kitab Imamat 
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Ἀριθμοί Arithmoí Numbers Kitab Bilangan 

Δευτερονόμιον Deuteronómion Deuteronomy Kitab Ulangan 

Sejarah  

Ἰησοῦς Nαυῆ Iêsous Nauê Joshua Kitab Yosua 

Κριταί Kritaí Judges Kitab Hakim-hakim 

Ῥούθ Roúth Ruth Kitab Rut 

Βασιλειῶν Αʹ[40] I Reigns I Samuel Kitab 1 Samuel 

Βασιλειῶν Βʹ II Reigns II Samuel Kitab 2 Samuel 

Βασιλειῶν Γʹ III Reigns I Kings Kitab 1 Raja-raja 

Βασιλειῶν Δʹ IV Reigns II Kings Kitab 2 Raja-raja 

Παραλειπομένων 
Αʹ 

I 
Paralipomenon 

I Chronicles Kitab 1 Tawarikh  

Παραλειπομένων 
Βʹ 

II 
Paralipomenon 

II Chronicles Kitab 2 Tawarikh  

Ἔσδρας Αʹ I Esdras 1 Esdras; Kitab 1 Esdras 

Ἔσδρας Βʹ II Esdras Ezra-Nehemiah Kitab Ezra–Nehemia 

Τωβίτ[42] Tobit Tobit or Tobias Kitab Tobit 

Ἰουδίθ Ioudith Judith Kitab Yudit 

Ἐσθήρ Esther 
Esther with 
additions 

Kitab Ester dengan tambahan 

Μακκαβαίων Αʹ 
I Maccabees (I 
Makkabees) 

1 Maccabees Kitab 1 Makabe 

Μακκαβαίων Βʹ 
II Maccabees 
(II Makkabees) 

2 Maccabees Kitab 2 Makabe 

Μακκαβαίων Γʹ 
III Maccabees 
(III Makkabees) 

3 Maccabees Kitab 3 Makabe 

Hikmat  

Ψαλμοί Psalms Psalms Kitab Mazmur  

Ψαλμός  ΡΝΑʹ Psalm 151 Psalm 151 Mazmur 151 

Προσευχὴ Μανάσση 
Prayer of 
Manasseh 

Prayer of 
Manasseh 

Doa Manasye  

Ἰώβ Iōb Job Kitab Ayub 

Παροιμίαι Proverbs Proverbs Kitab Amsal 

Ἐκκλησιαστής Ecclesiastes Ecclesiastes Kitab Pengkhotbah 

Ἆσμα Ἀσμάτων Song of Songs 
Song of 
Solomon 

Kitab Kidung Agung 
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Σοφία 
Σαλoμῶντος 

Wisdom of 
Solomon 

Wisdom Kitab Kebijaksanaan Salomo  

Σοφία Ἰησοῦ 
Σειράχ 

Wisdom of 
Jesus the son 
of Seirach 

Sirach or 
Ecclesiasticus 

Kitab Yesus bin Sirakh 

Ψαλμοί 
Σαλoμῶντος 

Psalms of 
Solomon 

Psalms of 
Solomon[43] 

Mazmur dari Salomo 

Nabi-nabi  

Δώδεκα The Twelve Minor Prophets Nabi-nabi Kecil 

Ὡσηέ Αʹ I. Osëe Hosea Kitab Hosea 

Ἀμώς Βʹ II. Ämōs Amos Kitab Amos 

Μιχαίας Γʹ 
III. 

Michaias 
Micah Kitab Mikha 

Ἰωήλ Δʹ IV. Ioel Joel Kitab Yoel 

Ὀβδίου Εʹ[44] V. Obdias Obadiah Kitab Obaja 

Ἰωνᾶς Ϛ' VI. Ionas Jonah Kitab Yunus 

Ναούμ Ζʹ 
VII. 

Naoum 
Nahum Kitab Nahum 

Ἀμβακούμ Ηʹ 
VIII. 

Ambakum 
Habakkuk Kitab Habakuk 

Σοφονίας Θʹ 
IX. 

Sophonias 
Zephaniah Kitab Zefanya 

Ἀγγαῖος Ιʹ 
X. 

Ängaios 
Haggai Kitab Hagai 

Ζαχαρίας ΙΑʹ 
XI. 

Zacharias 
Zachariah Kitab Zakharia 

Ἄγγελος ΙΒʹ 
XII. 

Messenger 
Malachi Kitab Maleakhi 

Ἠσαΐας Hesaias Isaiah Kitab Yesaya 

Ἱερεμίας Hieremias Jeremiah Kitab Yeremia 

Βαρούχ Baruch Baruch Kitab Barukh 

Θρῆνοι Lamentations Lamentations Kitab Ratapan 

Ἐπιστολή 
Ιερεμίου 

Epistle of 
Jeremiah 

Letter of 
Jeremiah 

Surat Nabi Yeremia 

Ἰεζεκιήλ Iezekiêl Ezekiel Kitab Yehezkiel 

Δανιήλ Daniêl 
Daniel with 
additions 

Kitab Daniel dengan tambahan 

Lampiran  
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Μακκαβαίων Δ' 
Παράρτημα 

IV Maccabees 
(IV Makkabees) 

4 Maccabees[45] Kitab 4 Makabe 

 

PERDEBATAN dalam kanon 

Seiring perkembangan karya penerjemahan, kanon dari Alkitab Yunani diperluas. Taurat 

(Pentateukh dalam bahasa Yunani) selalu dipertahankan keutamaannya sebagai dasar dari kanon 

tersebut; tetapi kumpulan tulisan nubuat atau kenabian, berdasarkan Nevi'im Yahudi, memiliki 

berbagai karya hagiografikal yang dimasukkan ke dalamnya. 

Selain itu, beberapa kitab yang lebih baru dimasukkan dalam Septuaginta: yang 

disebut  anagignoskomena dalam bahasa Yunani, karena kitab-kitab tersebut tidak termasuk 

dalam kanon Yahudi. Di antara kitab-kitab tersebut misalnya Kitab Makabe dan Kebijaksanaan 

Yesus bin Sirakh. Versi Septuaginta dari beberapa kitab biblika, seperti Kitab Daniel dan Ester, 

juga lebih panjang dari yang terdapat dalam Teks Masoret.  

Tidak diketahui kapan Ketuvim ("tulisan-tulisan"), bagian akhir dari tiga bagian kanon Yahudi, 

disusun; meskipun beberapa macam proses selektif seharusnya telah diterapkan karena 

Septuaginta tidak memasukkan dokumen-dokumen Yahudi terkenal lainnya seperti Kitab 

Henokh, Yobel, atau tulisan lain yang tidak termasuk kanon Yahudi. (kitab-kitab ini sekarang 

digolongkan sebagai Pseudopigrafa) 

Sejak Abad Kuno Akhir, pernah dikaitkan dengan Konsili Yamnia, kaum Yudaisme Rabinik arus 

utama menolak Septuaginta sebagai teks kitab suci Yahudi yang valid karena beberapa alasan. 

Alasan pertama, mereka memastikan adanya beberapa kesalahan penerjemahan.  

Alasan kedua, teks-teks sumber berbahasa Ibrani yang digunakan Septuaginta dalam beberapa 

kasus (terutama Kitab Daniel) berbeda dengan tradisi Masoretik teks-teks Ibrani, yang mana 

disahkan kanonisitasnya oleh para rabi Yahudi. Alasan ketiga, para rabi ingin membedakan 

tradisi mereka dengan tradisi Kekristenan yang baru saja terbentuk. Kemudian para rabi tersebut 

mengklaim bahasa Ibrani sebagai suatu otoritas ilahi, berbeda dengan bahasa Yunani 

atau Aramaik —kendati bahasa-bahasa ini merupakan bahasa sehari-hari kaum Yahudi selama 

periode tersebut. Namun, pada akhirnya, Aramaik juga diberi status sebagai bahasa suci, setara 

dengan bahasa Ibrani). Sebagai akibat dari doktrin ini, berbagai terjemahan dari Torah ke dalam 

bahasa Yunani Koine oleh para rabi Yahudi hanya terlestarikan berupa framen-fragmen langka 

saja pada masa kini. 

Seiring berjalannya waktu, LXX menjadi identik dengan "Perjanjian Lama Yunani", yakni kanon 

dari tulisan-tulisan Kristen yang memasukkan semua kitab dari kanon Yahudi beserta teks-teks 

tambahan. Gereja Ortodoks Timur dan Katolik Roma memasukkan sebagian besar kitab-kitab 

yang termasuk dalam Septuaginta ke dalam kanon mereka; namun gereja-gereja Protestan pada 

umumnya tidak memasukkannya. Setelah Reformasi Protestan, banyak Alkitab Protestan mulai 

mengikuti kanon Yahudi dan tidak memasukkan teks-teks tambahan tersebut, yang kemudian 

disebut "Apokrifa" (awalnya berarti "tersembunyi", tetapi menjadi disamakan artinya dengan 

"yang keabsahannya dipertanyakan"). Apokrifa tersebut disertakan dengan suatu judul tersendiri 

dalam Alkitab Versi Raja James, yang merupakan dasar bagi Revised Standard Version.  

Penggunaan di kalangan Yahudi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Septuaginta#cite_note-45
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_4_Makabe
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanon_Alkitab
https://id.wikipedia.org/wiki/Pentateukh
https://id.wikipedia.org/wiki/Nevi%27im
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketuvim
https://id.wikipedia.org/wiki/Anagignoskomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_kanon_Alkitab_Ibrani
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Makabe
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Yesus_bin_Sirakh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Yesus_bin_Sirakh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Daniel
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Ester
https://id.wikipedia.org/wiki/Teks_Masoret
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketuvim
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanakh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Henokh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Henokh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Yobel
https://id.wikipedia.org/wiki/Pseudopigrafa
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Kuno_Akhir
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsili_Yamnia
https://id.wikipedia.org/wiki/Yudaisme_Rabinik
https://id.wikipedia.org/wiki/Teks_Masoret
https://id.wikipedia.org/wiki/Rabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilahi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aramaik
https://id.wikipedia.org/wiki/Torah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Ortodoks_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik_Roma
https://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi_Protestan
https://id.wikipedia.org/wiki/Apokrifa_Alkitab
https://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab_Versi_Raja_James
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revised_Standard_Version&action=edit&redlink=1


Kaum Yahudi pra-Kristen, Filo dan Yosefus menanggap Septuaginta berada pada kedudukan 

yang sama dengan teks Ibrani. Naskah-naskah Septuaginta ditemukan di antara Gulungan 

Naskah Qumran di Laut Mati, dan dianggap telah digunakan di kalangan orang-orang Yahudi 

pada masa itu. 

Mulai sejak abad ke-2 M, beberapa faktor telah menyebabkan kebanyakan orang Yahudi 

meninggalkan penggunaan LXX. Umat Kristen awal yang bukan Yahudi menggunakan LXX 

karena merupakan satu-satunya Alkitab versi Yunani pada masa itu, dan sebagian besar (atau 

semuanya) dari mereka tidak dapat dapat membaca bahasa Ibrani. Asosiasi LXX dengan suatu 

agama saingan mungkin membuatnya dicurigai dalam pandangan para cendekiawan Yahudi dan 

orang-orang Yahudi dari generasi yang lebih baru.[21] Sebaliknya, kaum Yahudi menggunakan 

naskah-naskah Targum yang belakangan disusun oleh kaum Masoret; dan juga terjemahan-

terjemahan Aramaik otoritatif, seperti karya-karya Onkelosdan Rabi Yonatan ben Uziel.  

Orang-orang Yahudi berbahasa Yunani sendiri cenderung lebih memilih versi-versi Yahudi 

lainnya yang berbahasa Yunani, daripada LXX, seperti hasil terjemahan Akwila pada abad ke-2, 

yang tampaknya lebih sesuai dengan teks-teks Ibrani masa kini.  

Penggunaan di kalangan Kristen  

Gereja Kristen Awal menggunakan teks-teks Yunani, karena bahasa Yunani merupakan 

suatu lingua franca (bahasa sehari-hari) dalam Kekaisaran Romawi pada saat tersebut, dan 

bahasa dari Gereja Yunani-Romawi (Aramaik merupakan bahasa dari Kekristenan Suriah, yang 

mana menggunakan Targumim). 

Hubungan antara penggunaan Perjanjian Lama pada zaman para rasul, misalnya, Septuaginta dan 

teks-teks Ibrani yang sekarang telah hilang (meskipun dalam tingkatan dan bentuk tertentu 

dilanjutakan dalam tradisi Masoretik) adalah hal yang rumit. Tampaknya Septuaginta menjadi 

satu sumber utama bagi para Rasul, walaupun bukan satu-satunya. 

St Hieronimus menyajikan Matius 2:15 dan 2:23, Yohanes 19:37, Yohanes 7:38, 1 Korintus 

2:9[32] sebagai contoh-contoh ayat yang tidak ditemukan dalam Septuaginta, tetapi terdapat 

dalam teks-teks Ibrani. Matius 2:23 juga tidak terdapat dalam tradisi Masoretik saat ini, kendati 

St. Hieronimus menganggapnya terdapat dalam Yesaya 11:1. Para penulis Perjanjian Baru, 

ketika mengutip kitab-kitab suci Yahudi, atau ketika menyebut Yesus melakukannya, dengan 

bebas menggunakan terjemahan Yunani, sehingga mengisyaratkan bahwa Yesus, para Rasul-

Nya, dan pengikut-pengikut mereka menganggapnya dapat diandalkan.  

Dalam Gereja perdana, anggapan bahwa Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi 

sebelum zaman Kristus, dan bahwa di beberapa tempat tertentu Septuaginta lebih memberikan 

suatu penafsiran kristologis daripada teks-teks Ibrani abad ke-2, digunakan sebagai bukti bahwa 

orang-orang Yahudi telah mengubah teks Ibrani dengan suatu cara tertentu sehingga 

membuatnya kurang kristologis. Sebagai contoh, tulisan St. Ireneus tentang Yesaya 7:14: 

Septuaginta dengan jelas menuliskan bahwa seorang perawan (bahasa Yunani: παρθένος) yang 

akan mengandung.  

Sedangkan teks Ibraninya, menurut Ireneus, pada waktu itu ditafsirkan 

oleh Theodotion dan Akwila (keduanya adalah proselit dari agama Yahudi) sebagai 

seorang perempuan muda yang akan mengandung. Menurut Ireneus, kaum Ebionit menggunakan 

hal ini untuk mengklaim bahwa Yusuf adalah ayah biologis Yesus. Dari sudut pandangnya hal 

tersebut murni ajaran sesat, difasilitasi oleh perubahan-perubahan anti Kristen (di kemudian hari) 
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terhadap kitab suci dalam bahasa Ibrani, sebagaimana terlihat pada bukti yang termuat dalam 

Septuaginta yang lebih dahulu ada, sebelum adanya Kekristenan.  

Ketika Hieronimus melakukan revisi terjemahan-terjemahan Latin Kuno (Vetus Latina) dari 

Septuaginta, ia membandingkan Septuaginta dengan teks-teks Ibrani yang tersedia belakangan. 

Ia tidak mengikuti tradisi gereja dan menerjemahkan sebagian besar Perjanjian Lama (Vulgata) 

dari teks Ibrani, bukannya Yunani. Pilihannya itu dikritik oleh Agustinus, yang hidup sezaman 

dengannya; banyak kritikan lain berasal dari mereka yang menganggap Hieronimus sebagai 

seorang pemalsu. Di satu sisi ia menganggap teks-teks Ibrani lebih unggul untuk mengoreksi 

Septuaginta baik dengan alasan teologis maupun filologis; di sisi lain, dalam konteks 

tuduhan bidah terhadapnya, Hieronimus mengakui teks Septuaginta juga. Dengan berlalunya 

waktu, penerimaan atas versi Hieronimus meningkat secara bertahap hingga menggantikan 

terjemahan-terjemahan Latin Kuno dari Septuaginta.  

Gereja Ortodoks Timur masih lebih suka menggunakan LXX sebagai dasar penerjemahan 

Perjanjian Lama ke dalam bahasa-bahasa lain. Selain itu, Ortodoks Timur juga menggunakan 

LXX tanpa diterjemahkan sama sekali pada Gereja di mana bahasa liturgisnya adalah Yunani, 

misalnya dalam Gereja Ortodoks Konstantinopel, Gereja Yunani, dan Gereja Siprus. 

Terjemahan-terjemahan kritis dari Perjanjian Lama, jika Teks Masoret digunakan sebagai dasar 

penerjemahan, tetap menggunakan Septuaginta — serta versi-versi lainnya — sebagai rujukan 

untuk merekonstruksi makna dari teks Ibrani yang tidak jelas, korup, atau membingungkan.  

Sebagai contoh, Kata Pengantar Alkitab Yerusalem Baru menuliskan, "Hanya jika [Teks 

Masoret] ini menyajikan kesulitan-kesulitan tak teratasi memiliki perbaikan atau versi lainnya, 

seperti ..., LXX digunakan." Kata Pengantar Penerjemah dari New International 

Version menuliskan: "Para penerjemah menelusuri versi-versi awal yang lebih penting 

(termasuk) Septuaginta ... Bacaan-bacaan dari versi-versi ini adakalanya diikuti jika MT tampak 

meragukan ..."  

Pengaruh Hieronimus 

Hieronimus dalam prolog-prolog Vulgata,  menguraikan suatu kanon tanpa kitab-kitab 

deuterokanonika, mungkin selain Kitab Barukh. Dalam Prolog-prolog, Hieronimus 

menyebutkan semua karya deuterokanonika dan apokrif sebagai kitab-kitab apokrif atau "tidak 

terdapat dalam kanon" kecuali kitab Doa Manasye dan Barukh. Dia menyebutkan 

kitab Barukh dalam Prolog Kitab Yeremia dan memberi catatan bahwa kitab itu tidak dibaca 

maupun dimiliki umat Ibrani, tetapi tidak secara eksplisit menyebutnya apokrif atau "tidak 

terdapat dalam kanon". Beberapa kalangan menganggap bahwa status yang lebih rendah 

dikenakan pada kitab-kitab deuterokanonika oleh pihak otoritas seperti Hieronimus karena 

konsepsi kanonisitas yang terlalu kaku, suatu kitab agar dapat memperoleh martabat tertinggi ini 

harus diterima oleh semua kalangan, tidak ada kesangsian seturut sejarah kuno Yahudi, dan 

terlebih lagi tidak hanya diadaptasikan untuk kemajuan rohani, tetapi juga untuk "penegasan 

doktrin Gereja". 

Bagaimanapun pada akhirnya Hieronimus memasukkan kitab-kitab deuterokanonika serta 

apokrif ke dalam Vulgata. Ia mereferensikan dan mengutip beberapa di antaranya sebagai Kitab 

Suci sekalipun ia menyebut kitab-kitab tersebut "tidak terdapat dalam kanon". Michael Barber 

menegaskan bahwa, meskipun Hieronimus pernah curiga terhadap "apokifa" tersebut, ia 

kemudian memandangnya sebagai Kitab Suci. Barber berpendapat bahwa hal ini jelas terlihat 

dari surat-surat yang ditulis Hieronimus; ia mengutip surat Hieronimus kepada Eustochium, di 
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mana Hieronimus mengutip Sirakh 13:2. Di bagian lainnya Hieronimus tampaknya juga 

merujuk Barukh, Kisah Susana, dan Kebijaksanaan sebagai kitab suci.  

Dalam prolognya untuk Kitab Yudit, tanpa menggunakan kata kanon, ia menyebutkan bahwa 

Kitab Yudit dianggap sebagai Kitab Suci oleh Konsili Nicea Pertama. Dalam balasannya kepada 

Rufinus, Hieronimus menegaskan bahwa ia selaras dengan pilihan Gereja mengenai versi dari 

bagian-bagian deuterokanonika Kitab Daniel yang digunakan, kendati kaum Yahudi pada masa 

itu tidak menyertakannya: 

Dosa apakah yang telah kuperbuat jikalau aku mengikuti penilaian gereja-gereja? Namun 

saat aku mengulangi apa yang dikatakan orang-orang Yahudi tentang Kisah 

Susanadan Lagu Pujian Ketika Pemuda, serta kisah Dewa Bel dan Naga Babel, yang 

mana tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani, siapa yang membuat ini menjadi suatu 

dakwaan terhadapku sesungguhnya membuktikan dirinya sendiri adalah seorang bodoh 

dan pemfitnah. Karena aku bukan menjelaskan apa yang kupikirkan, tetapi apa yang 

biasa mereka katakan saat menentang kita. (Terhadap Rufinus, II:33, 402 Masehi)  

Dengan demikian Hieronimus mengakui prinsip yang digunakan untuk menetapkan kanon 

—yaitu penilaian Gereja, bukan penilaiannya sendiri atau pun penilaian orang-orang Yahudi; 

meskipun, mengenai terjemahan Kitab Daniel dalam bahasa Yunani, ia bertanya-tanya 

mengapa harus menggunakan versi dari seorang penerjemah yang dianggapnya 

sebagai bidat dan yudaiser (Theodotion).  

Vulgata juga penting sebagai tolok ukur kanon berkaitan dengan bagian mana saja, dari suatu 

kitab, yang dipandang kanonik. Ketika Konsili Trente menyusun daftar kitab-kitab yang 

termasuk dalam kanon, konsili ini memandang kitab-kitab tersebut memenuhi syarat "secara 

keseluruhan beserta semua bagiannya, sebagaimana kitab-kitab tersebut telah biasa 

dibacakan dalam Gereja Katolik, dan sebagaimana terdapat dalam edisi Vulgata Latin 

Kuno". Dekret ini sedikit diklarifikasi oleh Paus Pius XI pada tanggal 2 Juni 1927, yang 

mengizinkan adanya perdebatan terbuka atas Comma Johanneum, dan lebih lanjut dijelaskan 

oleh Paus Pius XII dalam Divino afflante Spiritu. 
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