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(Yayasan bina awam)                   104 – KITAB NABI BESAR 
 

           
Ke-tujuh belas (17) kitab-kitab ini ditulis oleh para NABI yang menceritakan pekerjaan mereka dalam 

mengemban tugas-tugas kenabian. Kitab-kitab ini dapat dibagi menjadi 5 kitab NABI-NABI BESAR (major 
prophet) dan 12 kitab NABI-NABI KECIL. Nabi-nabi disebut BESAR dan KECIL bukan karena 

kebesaran/kekcilan martabat mereka, tetapi ditekankan pada besar-kecilnya karya tulis yang mereka kerjakan, 
dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. 

 
 
KE-17 nabi-nabi itu terdiri dari 5 Nabi Besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel 

ditambah kitab Ratapan. Sedangkan Nabi Kecil berjumlah 12 yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, 
Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleakhi. 

NABI-NABI BESAR 

 Ke-lima kitab Nabi-Nabi Besar ini dapat pula dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama 
menceritakan situasi Israel SEBELUM PEMBUANGAN (Yesaya dan Yeremia), Kitab Ratapan 
yang menceritakan situasi PENGHANCURAN YERUSALEM, dan Kitab-Kitab Yehezkiel dan 
Daniel yang menceritakan situasi SEMASA PEMBUANGAN. 

Pengantar dari Kitab-Kitab Para Nabi Besar tersebut adalah sebagai yang diuraikan dalam 
uraian berikut: 

Catatan: 
Bacalah terlebih dahulu ISI masing-masing kitab dari Alkitab sebelum membaca PENGANTAR 

masing-masing kitab tersebut, kemudian bacalah ayat-ayat rujukan yang disebutkan! 

Sebelum Pembuangan 

YESAYA 

 Nama kitab ini disesuaikan dengan nama tokoh dan penulis kitab ini yaitu Yesaya sendiri. 

Isi Kitab 

 Seluruhnya menekankan kesucian Israel. 
Beberapa sub-tema dalam kitab Yesaya adalah: 

• Penyembahan berhala sebelum pembuangan (44:12-15;46:7); 
• Janji keadaan yang baru (48:6;53:7;66:15); 
• Penghukuman Allah bagi umat pilihan (10:5-19;46-47); 
• Penglihatan eskatologis (40:2;43:25;51:2); 
• Zion yang dibangun kembali (44:28;45:13); 
• Nubuatan tentang Mesias (Yoh.12:41;Yes.11:1;42:1-7;53:2,11-

12); 
• Nubuatan penebusan Israel melalui perbaikan etis (fasal 57-66). 
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Penulis 

 Seluruhnya ditulis oleh nabi Yesaya, nabi Injili! Dia adalah anak seseorang yang bernama 
Amos (1:1;2:1), mempunyai isteri (8:3), mempunyai dua anak (7:3;8:2), dan dikelilingi oleh murid-
murid (2:8-16).  
 Yesaya juga menulis kitab-kitab: 

• Kehidupan raja Uzia (2Taw.26:22); 
• Raja-Raja Israel dan Yehuda (2Taw.32:32). Israel adalah negara Utara dan Yehuda adalah 

negara Selatan, keduanya hasil perpecahan kerajaan. 
 Kitab ini juga didukung kesaksian Yesus sendiri (Mat.13:14;Luk.4:17-18;Yoh.12:38-40). 

Persoalan Waktu 

 Yesaya hidup pada masa pemerintahan raja-raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan beritanya 
berlangsung dari tahun 740-701SM pada tahun ke-14 pemerintahan raja Hizkia. 
 Menurut tradisi Yahudi, pelayanan Yesaya terjadi antara tahun-tahun 750-690SM, dan 
kematiannya akibat kekejaman raja Manasye, yaitu digergaji dalam lubang pohon kayu! (Ibr.11:37?). 

Catatan 

 Ada keragu-raguan beberapa ahli teologi mengenai Yesaya sebagai penulis kitab ini, 
setidaknya sebagian kitab ini, dan ada anggapan bahwa fasal-fasal 1 s/d 39 sajalah yang ditulis oleh 
Yesaya dan disebut sebagai Proto Yesaya. Fasal-fasal 40-66 ditulis dianggap oleh orang lain yang 
disebut sebagai Deutero Yesaya, dan malah ada yang membaginya lagi dengan fasal-fasal 55-66 yang 
dikatakan sebagai ditulis oleh Trito Yesaya yang ditulis pada zaman Maccabee pada abad ke-2SM. 
 Dari penemuan arkeologi di Qumran, Laut Mati yang dikenal sebagai Dead Sea Scrolls, 
ditemukan gulungan naskah Yesaya yang lengkap dari abad ke-2SM dan diperkirakan bahwa naskah 
itu sudah ditulis sejak beberapa abad sebelumnya, jadi menguatkan Yesaya sebagai penulis tunggal, 
karena naskah Yesaya yang lengkap itu tidak menunjukkan pembagian atas Proto, Deutero dan Trito 
sama sekali. 

YEREMIA 

Nama kitab ini ditulis menurut nama tokoh Yeremia dan isinya ditulis secara tak berurutan 
tetapi pokoknya berisi Peringatan bagi Umat Israel agar bertobat, sebab kalau tidak, maka 
penawanan kerajaan Babil tidak dapat dihindari. 

Penulis dan Riwayatnya 

 Yeremia adalah anak Hilkia yang dipanggil pada tahun ke-31 
pemerintahan raja Yosia dan dalam umur yang masih muda (1:2,6;25:3). 
Ia menulis kitab ini dengan bantuan Barukh (36:4,32). 
 Yeremia lahir pada tahun 640SM, dan dipanggil Tuhan pada 
tahun 626SM. Pada tahun 626-621SM dialami kemerosotan agama di 
Israel. Pada tahun 621SM dialami Reformasi Agama dibawah raja Yosia 
(2Raj.23;22:14), dan Yeremia disuruh untuk menyatakan Isi Perjanjian 
di Yerusalem (11:1). 
 Pada waktu kejatuhan Yerusalem, raja Zedekia  dinasehati oleh 
Yeremia (fasal 21,34,37,38), tetapi ditolak, malah kemudian Yeremia 
dimasukkan ke dalam penjara.  
 Yeremia tidak dibawa ke Babil, tetapi tinggal bersama Gedalya 
di Mizpa (40:1), dan pada waktu Gedalya dibunuh, penguasa Mizpa membawanya ke Mesir (42:1). 
Yeremia menghabiskan waktu tuanya di Mesir dengan Barukh dimana ia menubuatkan penyerbuan 
Babil ke Mesir (43:8). 
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Penghancuran Yerusalem 

RATAPAN 

 Isi kitab Ratapan dibacakan dalam bulan AB, untuk memperingati jatuhnya Yerusalem dan 
terdiri dari 5 sajak, yang masing-masing terdiri dari satu fasal: 

 1. Ratapan akan kesunyian Yerusalem; 
 2. Ratapan akan kehancuran Yerusalem/murka Allah: 
 3. Ratapan akan hukuman Tuhan yang terjadi; 
 4. Tuhan telah menyempurnakan geramnya; dan 
 5. Ratapan agar dilepaskan dari penderitaan. 

 Isi kitab berbentuk Akrostik ([permainan huruf), yaitu huruf-huruf 
depan tiap baris sesuai urutan abjad Ibrani; Pasal 1,2 & 4 terdiri masing-
masing 22 ayat dengan 66 baris; tiap 3 baris menggunakan 1 huruf abjad 
sebagai ingatan, sedangkan pasal 3 terdiri 66 ayat namun amsing-masing 
terdiri dari satu baris kalimat, sedangkan pasal 5 terdiri dari 22 ayat dengan 
masing-masing satu baris kalimat. (bhs.Ibrani = 22 huruf). 

Nama  Kitab 

 Dalam naskah Ibrani, kitab ini tidak diberi judul, tetapi mengikuti kata-kata khas yang berupa 
ratapan "EKA" (=wai, 1:1;2:1;4:1) dan dimasukkan ke dalam Megiloth diantara kitab Rut dan Kidung 
Agung, dan baru pada Septuaginta (LXX) dan Vulgata (yang mendasarkan penerjemahannya dari 
LXX) diberi nama Ratapan (bhs.Inggeris: Lamentation) dan diletakkan sesudah kitab Yeremia. 
 Dalam Alkitab Indonesia Lama disebut sebagai Nudub Yeremia. 

Penulis dan Waktu 

 Menurut tradisi Ibrani dalam LXX dan Vulgata, disebut sebagai tulisan nabi Yeremia sendiri 
dengan dasar sebagai berikut:  

• Yeremia membuat Ratapan atas Raja Yosia (2Taw.35:25;Rat.2:6;4:20); 
• Yeremia disebut sebagai nabi peratap (Yer.9:1;14:17-22;15:10-18); 

  Kitab ini ditulis oleh saksi mata waktu kejatuhan Yerusalem, hanya fasal 5 mungkin sesudah 
tahun 550SM. 

Semasa Pembuangan 

YEHEZKIEL 

Kitab ini ditulis oleh Yehezkiel (= kiranya Tuhan menguatkan). Ia seorang IMAM dan 
sekaligus NABI (1:3) dan cerita dalam kitab ini ditulis dengan kata ganti orang pertama yang 
menunjukkan ditulis oleh Yehezkiel sendiri.  
 Yehezkiel mempunyai isteri (24:16-18) dan tinggal di rumah sendiri (3:24;8:1). 

Intisari Kitab 

 Intisari Kitab berbicara mengenai 'Situasi kejahatan dan moral bangsa Israel selama dalam 
pembuangan di Babil' Namun di tengah itu, Yehezkiel mengalami kehadiran Tuhan, baik ketika masih 
di Yehuda maupun dalam pembuangan di Babil. 
 Nabi Yeremia bernubuat di kalangan orang Yahudi yang ada di Israel, sedangkan nabi 
Yehezkiel bernubuat di kalangan orang Yahudi yang berada dalam pembuangan di Babil. 
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 Keadaan moral yang diperlukan untuk memenuhi ketaatan pada Allah dikemukakan dalam 
ayat-ayat 2:1;8:7dst.;13:11dst.;17:1. 
 Tuhan tidak berniat membunuh mereka yang berdosa, tetapi agar mereka bertobat dan beroleh 
hidup (18:32;33:11dst.). Juga dikemukakan mengenai perlunya tanggung jawab moral masing-masing 
pribadi, dan bahwa dosa juga harus ditanggung sendiri (18:4,20). 

 Sama dengan kitab Nabi Yeremia, dalam kitab nabi 
Yehezkiel juga ada nubuatan mengenai Perjanjian Baru (11:15-
21;16:59-63;36:24-28;37:26-28). 

Persoalan Waktu 
 Dalam ayat-ayat (1:1;33:2;40:1), diceritakan bahwa 
Yehezkiel dibawa ke Babil pada tahun 597SM bersama 
sekelompok ahli-ahli Yahudi (1:1;3:24;8:1). 
 Lama pelayanan nabi Yehezkiel sedikitnya selama 20 
tahun (29:17), isterinya meninggal dunia ketika Yerusalem 

dibebaskan (24:1,15) dan ia tinggal di babil sebagai seorang nabi (8:1;14:1). 
 

Diskusi:  

Coba renungkan dengan seksama dan bayangkan suasana yang terjadi pada saat-saat kehancuran Yerusalem 
dan pembuangan ke Babil! 

DANIEL 

 Dalam TALMUD, Daniel tidak dimasukkan ke dalam barisan nabi-nabi, baru dalam LXX 
ditempatkan sebagai bagian nabi-nabi sesudah Yehezkiel. 

Isi Buku 

 Isi buku menceritakan bahwa Tuhan tetap setia terhadap umatNya, 
sekalipun umatNya tidak setia kepada Tuhan, dan mereka berada 
dilingkungan musuh dalam pembuangan. Tuhan tetap memelihara umatNya 
yang berada dalam kesusuahan. 

Penulis 

 Kitab ini adalah hasil karya selama berada di Pembuangan dan 
ditulis oleh DANIEL sendiri.  
 Daniel berbicara dalam kata ganti nama pertama dan mengatakan 
bahwa wahyu itu dibuat untuknya (7:1-2,28;8:1-2,15;9:2 dst.;10:1-2;12:4-5). 

Catatan 

 Studi Kritik Historis menempatkan penulisan kitab ini pada abad ke-2SM dan dianggap 
ditulis oleh pengarang yang tidak dikenal dengan alasan bahwa: 

1. adanya fakta-fakta yang menunjukkan masa-masa sesudah Daniel, seperti orang-orang 
bijak dan kegilaan Nebukadnezar, juga: 

2. bahwa bagian-bagian 2:4 s/d 7:28 ditulis dalam bahasa Aram yang baru timbul sesudah 
masa Daniel. 

 Argumentasi di atas dilemahkan dengan adanya beberapa bukti penggalian arkeologis yang 
ternyata mendukung sifat sejarah kitab Daniel pada saat ditulis. 

 Penggalian yang dilakukan oleh Wooley di kuil dewi bulan di UR menemukan data-data yang 
menarik sekali. Dicatat di situ bahwa setelah kematian Nebukadnezar, ia diganti beberapa raja yang 
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lemah kemudian oleh menantunya Nabonidus yang kemudian diserahkan pada anaknya bernama 
Belsyazar. Kegilaan Nebukadnezar juga dicatat dalam tulisan-tulisan Abydenus dan Berossus. 
 Penggalian di Siria Utara menunjukkan bahwa bahasa Aram ternyata sudah digunakan sejak 
abad ke-10SM dan pada masa Asyur (1100-605SM) digunakan di kalangan pemerintah dan pada 
masa Persia berikutnya menjadi 'lingua franca' di kalangan diplomatik. 
 Penggalian di Niniveh menunjukkan bahwa penggunaan 2 bahasa sekaligus dalam suatu 
dokumen adalah hal yang biasa dilakukan pada masa itu. 
Sesudah bagian ini, kita akan mempelajari 12 kitab Nabi-Nabi Kecil dimulai dengan nabi Hosea dan 
berakhir dengan Maleakhi yang merupakan kitab penutup dalam Perjanjian Lama.  
 

Diskusi:  

Pelajaran apakah yang bisa kita petik dari kasus Daniel? Agaimana sikap tegas dalam iman Daniel dan ketiga 
teman-temannya? 

 
 


