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Deuterokanonika

 Tobit

 Yudit

 Tambahan-tambahan Ester

 1-2 Makabe

 Kebijaksanaan Salomo

 Yesus ben Sirakh

 Barukh (dengan surat Yeremia = Bar 6)

 Tambahan-tambahan Daniel (Doa Azarya dan 
Nyanyian Ketiga Pemuda, Susana, Bel dan 
Sang Naga)



Awas, serupa tapi tak sama

 Deuterokanonika disebut Apokrifa di 

lingkungan Protestan (apo ‘dari’; krupto 

‘tersembunyi’)

 Di lingkungan Katolik (Ortodoks), 

“apokrifa” digunakan untuk 1-2 Esdras, 3-

4 Makabe, Doa Manasye, Mazmur 151 

(Protestan menyebutnya “pseudoepigrafa”, 

sementara istilah ini di lingkungan Katolik 

digunakan karya seperti 1 Henokh)



 332-175: Aleksander Agung menaklukkan

Timur Dekat, termasuk Palestina, dengan

ambisi Helenisasi, dilanjutkan dengan empat

orang penggantinya

 175-1: Perang KemerdekaanYahudi di 

bawah pimpinan Makabe dan pemerintahan

dinasti Hasmoni (175-63) sampai

berkuasanya Roma dengan raja bonekanya, 

Herodes

Latar sejarah



 MASA SESUDAH ALEKSANDER:

 Pembagian kekaisaran menjadi empat (Dan 

8.8):

◦ Lysimakus memerintah Trake

◦ Cassander memerintah Makedonia danYunani

◦ Antigonus, disusul oleh Seleukus, memerintah

Siria dan timur

◦ Ptolemeus memerintah Mesir dan Palestina



Helenisme

 Istilah yang menyatakan kecintaan pada

semua yang bercorakYunani (Hellen)

 Aleksander mengecap pendidikanYunani

di bawah Aristoteles: Helenisasi dicita-

citakannya menjadi payung ideologis untuk

menyatukan seluruh dunia yang 

ditaklukkannya





UMAT YAHUDI VS ANTIOKHUS IV 

 Antiokhus IV (175-164 SM): anak
Antiokhus III yang disandera pihak Roma 
setelah kekalahan di Magnesia (190 SM;): ia 
menyebut dirinya theos epifanes “dewa yang 
kelihatan”

 Periode Antiokhus IV sangat menentukan
dalam sejarah perjuanganYahudi mencapai
kemerdekaan “sementara”



 Terjadi intrik-intrik politik sekitar

jabatan imam: 

 Siapa yang bisa memberi upeti “lebih” 

diangkat sebagai imam oleh Antiokhus 

IV (2Mak 4): Onias III diganti oleh

Yason dan penggantian ini menjadi

preseden buruk bagi kepemimpinan di 

bawah imam di luar garis Zadok



Tindakan Antiokhus IV

 Perampokan terhadap Bait Suci

(sekitar 169 SM) dalam perjalanan

kembali dari pertempuran di Mesir: 

Ada dua perspektif. Antiokhus “hanya” 

mengambil upeti yang dijanjikan Imam 

Besar Menelaus vs umatYahudi yang 

menganggapnya sebagai penistaan

terhadap Tempat Suci (2Mak 5)



 Penghancuran tembok-tembokYerusalem

 Pembangunan benteng Akra di seberang
bukit Sion, lengkap dengan tatanan hidup
kota (polis) Yunani

 Kebijakan serba Helenistik (1Mak 1.41-51): 
semua aturan dan adat istiadatYahudi
dilarang, termasuk Sabat dan sunat; kitab-
kitab Taurat disita dan dihancurkan; 
kurban-kurban di Bait Allah diganti kurban
“babi” (1Mak 1.47)



“Kekejian yang membinasakan”

 Bait Suci diubah menjadi Kuil Zeus 
Olympius (?)

 PUNCAKNYA: Tanggal 25 Kislew 167 SM 
(permulaan musim dingin), seekor babi (?), 
dipersembahkan kepada Zeus di mezbah
asing di Bait Suci, sesuatu yang bahkan
asing bagi orang Yunani

 Plesetan: Epifanes “dewa yang kelihatan” 
vs Epimanes “yang gila”



 Perjuangan MAKABE berhasil merebut 

dan menyucikan kembali Bait Suci pada 25 

Kislew (sekitar 15 Desember 164; 1Mak 

4; 2Mak 1)

 Hingga kini penyucian Bait itu dirayakan

sebagai Hari Raya Hanukkah yang 

dirayakan 8 hari oleh umatYahudi: 

perayaan itu sendiri baru mulai disebut

dalam tulisanYosefus (abad 1 sesM)



Dinasti Hasmoni (166-136)

 Matatias: Yohanes, Eleazar, Yudas (166-60), Simon 
(166-160), Yonatan (160-143)

 Simon > Yohanes Hirkanus (134-104)

 Yohanes > Aristobulus I (104-103), Aleksander
Yaneus (103-76)

 Aleksander > Hirkanus II (76-69, 63-41), 
Aristobulus II (103-76) > Aleksander (+49), 
Antigonus (40-37)

 Hirkanus II > Aleksandra (+24) kawin dengan
Aleksander > Aristobulus III (36), Mariamne (+29)

 Mariamne kawin dengan Herodes Agung (36-4) > 
Keluarga Herodian



1 dan 2 Makabe

 Dari segi cakupannya, kitab 1 Makabe 
mengisahkan sejarah yang lebih panjang 
mulai dari masa Antiokhus Epifanes 
(175 sM) sampai Yohanes Hirkanus (134 
sM). Kitab 2 Makabe memberi 
penuturan yang lebih singkat mulai dari 
masa Imam Besar Onias III (180 sM) 
sampai kemenangan Yudas Makabe atas 
pasukan Nikanor dan kematian Nikanor 
(161 sM).



1 Makabe: Dinasti Pilihan Tuhan

 Bahasa Yunaninya agak kaku

 1 Makabe merupakan terjemahan dari 
bahasa Ibrani

 Mirip kitab sejarah protokanonika (1 Sam 
– 2 Raj), penulis menuturkan perjuangan 
kemerdekaan Yahudi di bawah 
kepemimpinan keluarga Matatias dari 
Modein dan kelima putranya (Yohanes, 
Simon, Yudas yang disebut Makabe, 
Eleazar, Yonatan), serta keturunan mereka



 Menyajikan suatu narasi pro-dinasti 

keturunan Matatias

 Salah satu indikasinya adalah kegagalan 

perjuangan pihak lain, sepertiYusuf ben 

Zakharia dan Azarya: Sebab, “mereka tidak 

termasuk keturunan orang-orang yang 

dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel” 

(5.61; bnd. 5.67).



2 Makabe: Tuhan Menjaga 

Kekudusan Bait-Nya

 2 Makabe menuturkan krisis Helenisasi 

era Antiokhus IV Epifanes dengan cakupan, 

gaya penuturan dan tujuan yang berbeda 

dengan 1 Makabe: perjuangan kaum 

Makabe dikisahkan dengan penuh 

dramatisasi dan polesan teologis

 Fokus utamanya: bukan pada jasa kaum 

Makabe melainkan Bait Allah yang selalu 

dilindungi-Nya



 Penulis memberitahu bahwa karyanya 

merupakan ringkasan lima jilid sejarah 

karyaYason dari Kirene (2.23)

 Alasannya: “Mengingat bahan yang 

melimpah-ruah dan angka-angka yang 

banyak ... maka kami berusaha 

menyenangkan mereka yang ingin 

membaca ... (2.24-25)



 Berbeda dengan 1 Makabe, 2 Makabe 
banyak berbicara tentang pergulatan 
internal umat Yahudi: Kisah perjuangan 
Makabe didahului dengan perselisihan 
Simon, pengurus Bait Allah dengan 
Onias III tentang pengaturan pasar

 Simon mencari dukungan Apolonius dan 
panglima Koile-Siria dan Fenisia dengan
menyebutkan kekayaan Bait Allah yang 
dapat dijadikan perbendaharaan raja 
(3.5-6). 



 Dramatisasi krisis Helenisasi di bawah 
paksaan Antiokhus IV (2 Mak 6.1-17):

 Orang Yahudi dipaksa mengikuti ritus 
Dewa Dionisius

 Bait Allah harus dinamai sebagai kuil 
Zeus Olimpus: Mezbah dipenuhi 
kurban haram dan Sabat tidak boleh 
dirayakan

 Dua perempuan Yahudi dihukum 
karena menyunatkan anak-anak 
mereka: mereka diarak sementara bayi-
bayi mereka digantung pada buah dada 
mereka.



 Kisah martir demi iman:  

 Yang paling dikenal adalah tujuh bersaudara 
beserta ibu mereka yang memilih siksaan 
mengerikan sebelum digoreng dalam kuali 
(7.1-42)

 Jawaban putra kedua : “Engkau memang dapat 
mengenyahkan kami dari kehidupan sekarang 
ini, tetapi Raja alam semesta akan 
membangkitkan kami kepada kehidupan 
baru yang kekal, karena kami mati demi 
hukum-hukum-Nya” (7.9; juga 7.11, 14, 36). 



 Kurban persembahan bagi arwah: 

 Dalam peristiwa di Adulam (12.38-45),

ditemukan jimat dari berhala-berhala kota 

Yamnia di balik jubah orang Yahudi yang gugur

(12.49)! 

 Yudas mengumpulkan uang untuk dikirim ke 

Yerusalem agar bagi mereka dipersembahkan 

kurban penghapus dosa, “karena ia berpikir 

tentang kebangkitan. Sebab, seandainya ia tidak 

berpengharapan bahwa mereka yang telah 

meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh 

dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang 

meninggal” (12.44)



KEBIJAKSANAAN SALOMO

 Karya Yudaisme Aleksandria: pencarian
hikmat sepenuh hati

 Takut akan Allah dan hukum-Nya menuntun
pada kekekalan versus kebinasaan akibat
kebebalan

I. Kebenaran dan keabadian (1-5): 
“kebenaran adalah keabadian” (1.15)

II. Kebijaksanaan (6-9)

III.Kebijaksanaan dan sejarah Israel (10-19)

 “Kebenaran” (dikaiosyne) dalam arti
hubungan benar dengan Allah dan sesama



 DUA JALAN HIDUP

 Fasik: hidup hanya untuk menikmati hidup yang 

“kebetulan” ini (2.2-9), dan dengan perbuatan

dan katanya telah “memanggil maut” (1.16)

 Benar: hidup untuk mencapai keabadian, 

“siksaan tiada menimpa mereka” (3.1), 

“harapan mereka penuh kebakaan” (3.4; 5.15)

 Orang benar ditindas orang fasik, tetapi mereka

akan dibenarkan Allah kelak: “pada waktu

pembalasan mereka akan bercahaya” (3.7; 

5.16)



 CAKUPAN & SIFAT KEBIJAKSANAAN 

 Kebijaksanaan mencakup pengetahuan
alam (7.17-21): “susunan alam semesta dan
daya anasirnya” (7.17) 

 21 sifat kebijaksanaan (7.22-8.1), a.l.: arif, 
kudus, tunggal, majemuk, murah hati, murni, 
“pernafasan kekuatan Allah” (7.25), 
“pancaran murni” dari Allah” (7.25), 
“pantulan cahaya kekal, gambar kebaikan-
Nya” (7.26), “mampu segala-galanya” (7.27)



Kebijaksanaan & sejarah

 Kebijaksanaan menyelamatkan semua, mulai
manusia pertama hingga umat Israel (10-19)

 Serangkaian kontras antara hukuman atas
Mesir dan penyelamatan Israel (11.1-14; 
11.15-16, 16.1-4; 16.5-14; 16.15-29; 17.1-18.4; 
18.5-25; 19.1-21): apa “yang menghukum
musuh menjadi anugerah” (11.5)

 Sungai menjadi darah sebagai hukuman
pembantaian anak oleh orang Mesir; 
sebaliknya, dahaga Israel dipuaskan dengan
air yang melimpah-limpah (11.6-7)



SIRAKH “Ecclesiasticus”

 Satu-satunya kitab Deuterokanonika 
yang jelas identitas pengarangnya 
(“Yesus bin Sirakh”, 50.27)

 Terjemahan teks Ibrani ke dalam 
bahasa Yunani dilakukan cucunya: 
“terjemahan dengan aslinya” (lihat 
pengantar)

 Pikiran inti: “Hikmat tak lain daripada 
melakukan Taurat”



Takut akan Tuhan

 Kebijaksanaan berasal dari Tuhan (1.1), 
pangkal dan puncaknya ialah takut akan
Tuhan (1.18, 20): 

 Kebijaksanaan memberi sukacita dan
umur panjang (1.12): mereka yang 
mengenyangkan diri dengan Taurat-Nya 
(2.16) tidak khawatir apa pun sebab
Tuhanlah pengharapan (34.14)



Persahabatan
 Sahabat: perlindungan kokoh, harta yang 

tak ternilai, obat kehidupan (6.14-17)

 Sahabat ideal: orang yang takut akan Tuhan
(8.17)

 Sahabat lama jangan ditinggal, sahabat
baru serupa anggur baru (9.10)

 Orang yang perlu dijauhi: orang berdosa, 
(9.11-13)

 Persahabatan rusak karena caci maki, 
kecongkakan, rahasia yang tak terjaga
(22.22)



Hormat & malu

 Jangan gila hormat (7.4)

 Yang perlu dihormati: “orang yang takut akan
Tuhan” (10.19-22)

 Orang miskin yang arif tak boleh dihina, orang 
berdosa tak patut dihormati (10.23)

 “Kalau orang sudah dihina dalam
kekayaannya, apalagi dalam kemiskinannya” 
(10.31)

 Rasa malu perlu kalau bersalah (41.14-42.8): 
melanggar hukum, berbuat mesum, mencuri, 
membocorkan rahasia yang harus dijaga



Perempuan

 Jangan menyerah kepada perempuan (9.1-9): 
yang baik, apalagi yang jalang, gadis, penyanyi, 
perempuan cantik, istri orang lain

 Istri: milik yang unggul, “pembantu yang serasi” 
(36.24); istri pendiam, anugerah Tuhan (26.14)

 Permulaan dosa dari perempuan (25.24); 
kejahatan lelaki lebih baik daripada kebajikan
perempuan (42.14); “biar keburukan apa saja, 
asal bukan keburukan perempuan” (25.13; 24.19)

 Anak gadis perlu dijaga supaya tidak
mempermalukan ayahnya: terlambat bersuami, 
mandul, hamil sebelum nikah (42.9-14)



Kematian
 Berduka saat berpisah selamanya (38.16-17), 

tetapi jangan sampai hati dimakan kesedihan
(38.20)

 Maut: keputusan Tuhan, tidak soal berapa lama 
manusia hidup, tidak diperiksa di dunia orang 
mati (41.4)

 “Ingatlah nasibnya menjadi nasibmu juga” 
(38.22)

 Pada saat orang meninggal beristirahat, biarlah
kenangan padanya beristirahat juga (38.23)

 Reputasi terpelihara terus setelah meninggal
(1.13; 41.11-13; 44.1-13)



Semua berpasangan

 Dualisme dalam ciptaan: hari raya, hari
biasa (33.7-9), manusia dari tanah liat, tapi
tak sama, ada yang diberkati, ada yang 
dikutuk (33.10-12); yang jahat berhadapan
yang baik, kehidupan dengan maut
(33.14), semuanya berpasangan (33.15)

 Kehendak bebas: manusia dapat memilih
(15.15)

 Teodisi: “pekerjaan Tuhan baik
semuanya”, sejak awal diciptakan hal baik
bagi orang baik, hal buruk bagi orang 
berdosa (39.25), termasuk kebutuhan
hidup (3.26-27)



Kebijaksanaan

 Kebijaksanaan telah diciptakan sebelum
segala sesuatu (1.6; 24.9; Ams 8.22-22)

 Kebijaksanaan = Kitab Perjanjian, Taurat
(24.23)

 Mencintai kebijaksanaan = mencintai
kehidupan (4.12): mendatangkan sukacita, 
berkat, dicintai Tuhan, aman sentosa (4.11-
19); pencarinya diuji sampai dapat percaya
padanya (4.17-18; bnd. 6.18-22), bagaikan
kuk bila dihadapi dan dicari dengan
segenap hati (6.23-30), belajar dari
generasi tua (6.32-37)



Karya luhur ahli Taurat

 Waktu senggang dimiliki ahli Taurat untuk
memperoleh kebijaksanaan, berbeda dengan
para petani, tukang, pengukir, pandai besi, 
penjunan, (38.24-33)

 Ahli Taurat menyelidiki segala kebijaksanaan
leluhurnya, mengarahkan hati kepada Tuhan
pagi-pagi buta, berdoa (39.1-8): namanya akan
hidup terus (39.10)

 Ben Sirakh, pencari kebijaksanaan (51.13-30) 
mengajarkannya dengan cuma-cuma (51.25): 
“tundukkanlah tengkukmu di bawah kuk … 
sedikit saja aku berikhtiar, kutemukan banyak
istirahat” (51.26-27; Mat 11.28-30)



Tobit 

 Tobit: komitmen dan nilai kekeluargaan 
umat Tuhan

 Kisah Tobit orang Naftali dibingkai dalam sejarah 
pembuangan dari Israel Utara semasa 
pemerintahan Salmaneser, raja Asyur (721 sM; 
mestinya pada masa Tiglat Pileser!)

 Tobit diangkut ke pembuangan dari Galilea ke 
Niniwe: berbeda dengan kaum sebangsanya, ia 
tidak ikut menyembah anak lembu buatan 
Yerobeamdan tetap beribadah ke Yerusalem; ia
memberi persepuluhan, dan memperistri Hana 
dari lingkungan keluarga sendiri. 



 Tobit sangat memperhatikan sesama 

bangsanya, termasuk dengan menguburkan 

para korban yang dibunuh Salmaneser 

(1.15-18)

 Akibatnya, ia menjadi buronan sampai 

Salmaneser mangkat dan diganti Sanherib

 Tobit yang saleh menjadi buta oleh 

kotoran burung yang jatuh di matanya saat 

menguburkan saudara sebangsanya (2.10).



 Di kota Ektabana, di negeri Media, 

Sarah putri Raguel, kerabat Tobit, 

juga mengalami petaka: Sarah telah 

diperistri oleh tujuh orang secara 

berturut-turut, tetapi semuanya 

tewas dibunuh setan Asmodeus 

sebelum sempat berhubungan 

dengannya (3.8).



 Tobia diutus ke negeri Media untuk mengambil 

titipan pada Gabael dengan pesan agar ia 

memelihara Torah, beramal sedekah, dan 

memperistri saudara sebangsa (4.3-21).

 Jodoh bagi Tobia ditemukan di Ektabana, di 

rumah Raguel, ayah Sarah, kerabat terdekat 

mereka

 Tobia memperistri Sarah dengan resiko

nyawanya, namun Asmodeus berhasil diusirnya

dengan asap dari jantung dan hati ikan (8.4). 



 Dengan empedu ikan, penglihatan Tobit 

pun dipulihkan sehingga dapat melihat 

Tobia (11.7-13)

 Menjelang kepergiannya, Rafael malaikat

yang menyertai perjalanan Tobia berpesan

kepada Tobia dan Sarah:“Sedekah 

melepaskan dari kematian dan 

menghapuskan setiap dosa” (12.9). 



Yudit

 Yudit: Tuhan menyelamatkan umat-

Nya lewat tangan seorang janda

 Kitab Yudit berbicara tentang Yudit

(“perempuan Yahudi”) yang menjadi 

tangan Tuhan untuk menyelamatkan Israel

 Cerita kepahlawanannya juga dibingkai 

dalam konteks kerajaan Asyur semasa

Nebukadnezar (yang dalam protokanonika

sebenarnya raja Babel!)



 Tujuh pasal pertama bercerita tentang 

ekspansi militer Nebukadnezar dengan 

mengajak bangsa-bangsa lain

 Namun, bangsa-bangsa sekitar menolak 

untuk bergabung dalam peperangan 

Nebukadnezar melawan Arpaksad dari 

kerajaan Media



 Holofernes panglima Asyur mengerahkan

120.000 prajurit dan 12.000 pemanah 

berkuda: Pasukan sebesar itu digerakkan 

dalam tiga hari menempuh jarak lebih dari 

400 km (2.21), dari Fud (atau Put, yakni 

Libia), melalui Mesopotamia (2:23-24)! 



 Kabar yang menggentarkan ini sampai 
kepada Israel, lalu di bawah kepemimpinan 
Imam Besar Yoyakim mereka bersiap 
untuk perang: penduduk Betulia dan 
Betomestaim (dua-duanya tidak ketahui 
letaknya) diminta untuk menutup jalan 
masuk ke Yerusalem  (4.6-7).

 Seisi Yerusalem, tua muda, laki-laki dan 
perempuan, tuan dan budak, bahkan 
ternak, semuanya berpuasa dan berkabung 



 Krisis mencapai puncak ketika Betulia 

dikepung selama 34 hari sampai 

persediaan makanan dan air menipis

 Israel meratap dan para pemimpin didesak 

menyerah: saat itulah, Yudit janda Manasye

tampil, perempuan cantik, takut akan 

Tuhan, selalu berkabung dan berpuasa 

kecuali pada hari-hari raya (8.1-8). 



 Kisah selanjutnya terpusat pada realisasi 
rencana Yudit: setelah berdoa agar Allah 
menyerahkan musuh ke tangan seorang janda 
(9.11-12), Yudit berdandan semenarik 
mungkin untuk “menggoda mata” semua laki-
laki

 Dengan mengaku sebagai perempuan Ibrani 
yang lari karena takut serangan musuh, Yudit 
minta menghadap Holofernes untuk 
membocorkan jalan rahasia kepada mereka 
(10.8-13)



 Yudit hanya meminta izin berdoa setiap 

malam ke lembah untuk meminta 

petunjuk bilamana Israel telah berdosa

sehingga akan ditimpa petaka (11.17-19)

 Yudit diundang ke perjamuan Holofernes 

yang bermaksud menggaulinya (12.12):

Holofernes yang mabuk birahi akhirnya 

mabuk anggur dan dipenggal olehYudit

(12.16, 20).



Tambahan Ester

 Kitab Ester dalam terjemahan Yunani 

oleh Lisimakhus (F 11) memiliki teks 

yang lebih panjang

 Selain perbedaan kecil-kecil, ada enam 

bagian yang ditandai dengan huruf A-F 

(pasal 11-16 dalam terjemahan Latin 

oleh Hieronimus).



 Bagian A: (1-17), setelah Ester 1.1
memuat mimpi Mordekhai:

 Dua naga raksasa muncul dan siap untuk 
bertarung: Bangsa-bangsa siap untuk 
memerangi “suatu bangsa yang benar”. 
Bumi diliputi kegelapan dan kekacauan, 
sehingga bangsa yang benar itu sangat 
terguncang. Mereka berseru kepada Allah, 
lalu eluarlah mata air kecil yang mengalir 
menjadi sungai besar. 



 Bagian B (1-7) pada Ester 3.13 berisi 

salinan surat Haman atas nama raja 

kepada 127 kepala daerah: Haman dipuji 

karena pertimbangan dan kesetiaannya, 

sementara umat Yahudi dituduh sebagai 

bangsa yang menentang raja dan 

memusuhi semua orang, maka harus 

ditumpas



 Bagian C (1-24) pada Ester 4.17:

 Doa Mordekhai (1-9) dan doa Ester (10-

24)

 Dalam doa disebutkan alasan Mordekhai

tidak mau tunduk kepada Haman: bukan

karena gila hormat melainkan karena tidak 

ingin meninggikan manusia lebih daripada 

Tuhan



 Dalam doa Ester terungkap pengakuan akan
keadilan Tuhan yang menghukum umat-Nya 
yang berdosa. Namun, diingatkan bahwa
dalam pertarungan antara umat-Nya dan 
bangsa-bangsa lain, kedudukan Tuhanlah yang 
dipertaruhkan berhadapan dengan ilah-ilah

 Ester memohon keberanian untuk
menghadap raja dan menegaskan kemurnian 
dirinya “yang menistakan ranjang semua 
orang tak bersunat” serta menjauhkan diri 
dari perjamuan istana dan anggur 
persembahan berhala (C 26, 28). 



 Bagian D (1-9) pada Ester 5.1-2:

 Bagian ini mendramatisasi pertemuan Ester dan 
raja yang dituturkan secara singkat dalam Ester 
5.1-2. 

 Bagian E (1-21) pada Ester 8.12:

 Bagian E merupakan kebalikan bagian A: Dalam 
surat Mordekhai atas nama Ahasyweros, Haman 
dikecam sebagai orang yang menyalahgunakan 
kepercayaan raja sehingga nyaris mendatangkan 
bencana atas bangsa yang tak bersalah. Raja 
memuji orang Yahudi, “anak-anak Allah yang 
hidup”, yang mengikuti hukum yang paling adil



 Bagian F (1-10) pada Ester 10.3:

 Makna mimpi Mordekhai (A) disingkapkan:

Kedua naga adalah Mordekhai dan Haman. 

Sumber kecil yang menjadi sungai adalah 

Ester yang dijadikan ratu

 Mordekhai menafsirkan “kedua undian” 

(Purim) sebagai penentuan Allah yang 

membedakan umat-Nya dan bangsa-

bangsa lain 



Tambahan Daniel

 Tambahan-tambahan kitab Daniel 

merupakan bahan yang utuh dan awalnya 

berdiri sendiri: 

 (a) berbentuk liturgi: doa Azarya dan lagu 

pujian ketiga pemuda dalam perapian (Dan 

3.24-90); 

 (b) berbentuk cerita: Susana dan Daniel 

(13.1-64); Daniel dengan dewa Bel dan 

naga Babel (14.1-22)



 Doa Azarya dan pujian ketiga pemuda

 Doa Azarya mengungkapkan pengakuan dosa 
umat: Hukuman Tuhan yang menyerahkan 
orang Yahudi dan kota suci ke “raja lalim” 
diakui sebagai keputusan yang adil. Namun, 
Tuhan dimohon mengingat perjanjian-Nya dan 
tidak menarik belas kasihan-Nya demi leluhur 
Israel

 Persembahan kurban tak dapat lagi 
disampaikan, maka ketiga pemuda itu 
mempersembahkan “diri” mereka yang 
hancur (3.38-40; bnd. Mzm 51.17-19).



Susana dan Daniel: “Kefasikan 

datang dari Babel” (13.5)

 Cerita Susana menghibur sekaligus 

mengajarkan nilai-nilai keluhuran

 Daniel digambarkan sebagai seorang anak 

muda (13.45), sehingga salah satu versi  

Yunani menempatkannya pada awal kitab 

Daniel “proto-kanonik”. 



 Susana adalah istri Yoyakim, orang kaya 
dan terpandang, perempuan cantic yang 
sejak kecil dididik untuk takut akan Tuhan 
(13.1-4)

 Dua orang tua-tua yang diangkat sebagai 
hakim sering berkunjung ke rumah 
Yoyakim dan diam-diam berhasrat pada 
istrinya

 Keduanya berkonspirasi untuk 
menghampiri Susana (13.12-14)



 Susana yang menolak mereka difitnah

telah berzinah dengan seorang pemuda, 

dan diancam dengan hukuman mati 

(13.24-42).

 Saat akan dieksekusi, Allah 

membangkitkan “roh kudus” pada Daniel 

yang masih muda

 Kedua tua-tua itu diperiksa dan didapati

berdusta



Daniel, dewa Bel & naga Babel
 Inti cerita terletak pada pembuktian benar 

tidaknya pernyataan Daniel bahwa Bel tidak 
makan dan minum apa-apa

 Sebagai pembuktian, para imam Bel meminta raja 
menyajikan makanan dan air anggur, lalu 
memeterai kuil Bel (14.10-13)

 Disaksikan oleh raja, Daniel meminta para 
hambanya menabur abu, lalu kuil dimeteraikan 
dengan cincin raja

 Malam hari, melalui pintu masuk rahasia di bawah 
meja kurban, para imam Bel dan keluarganya 
datang untuk melahap semuanya: jejak kaki di 
lantai membuktikan dusta mereka



 Dalam cerita kedua, Daniel bertarung dengan 
seekor naga yang dipuja orang Babel: Ia 
membuat “kue” berisi campuran ter, lemak 
dan rambut. Perut naga pecah setelah 
melahapnya

 Raja dituduh rakyatnya “sudah menjadi 
Yahudi” dan terpaksa menyerahkan Daniel ke 
gua singa: Daniel tinggal enam hari, dan secara 
“ajaib” diberi makan dari kuah dan roti yang 
dibuat oleh Nabi Habakuk di Yudea (14.33-39)

 Seperti kisah dalam protokanonika, Daniel 
luput dan raja menghukum para lawannya



Barukh & Surat Yeremia

 Dalam Vulgata, surat Yeremia merupakan 

pasal terakhir kitab Barukh (ps 6): Keduanya

tulisan tersendiri dan disatukan karena 

keterkaitannya dengan Yeremia (bnd. Yer 

29/30-31). 

 Disebutkan, kitab Barukh ditulis Barukh di 

negeri Babel lima tahun sejak Yerusalem 

dibumihanguskan (1.1-2): namun, dalam Yer 

43.6-7 disebutkan bahwa Barukh ikut

bersamaYeremia mengungsi ke Mesir!



 Sesudah ia membacakan tulisannya di 

hadapan  Yekhonya dan kaum buangan di 

Babel, mereka semua menangis, berpuasa 

dan berdoa. Lalu mereka mengumpulkan 

uang dan mengirimnya ke Yerusalem

 Disebutkan pula, Barukh menerima 

perlengkapan Bait Allah untuk 

dikembalikan ke Yehuda (1.8-9): suatu 

peristiwa yang sulit dibayangkan terjadi 

lima tahun sesudah jatuhnya Yerusalem!



 Dalam bagian selanjutnya yang berbentuk 
puisi (3.9-4.4), Israel diajak untuk 
mendengarkan segala perintah kehidupan dan 
kembali kepada “sumber hikmat”: Tema ini 
senafas dengan Sirakh 24 yang menyejajarkan 
hikmat dengan Torah

 Israel terbuang justru karena meninggalkan 
“sumber kebijaksanaan” (3.12)

 Ditegaskan, hanya di jalan Allah saja ada umur 
panjang dan damai sejahtera. Namun, alangkah 
sulitnya menemukan hikmat/kebijaksanaan 
(3.15-37; bnd. Ayub 28). 



 Identifikasi kebijaksanaan dengan “kitab 
ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap 
selamanya” ditegaskan pada bagian berikut 
(4.1): Yang mengikutinya akan hidup, yang 
meninggalkannya akan binasa (bnd. Ul 30.15-
20)

 Israel diajak berbalik dan memegangnya, 
serta tidak melepaskan kemuliaannya kepada 
bangsa asing (4.2-3)

 Bagian ini diakhiri dengan ucapan bahagia 
bagi Israel yang mengenal apa yang berkenan 
kepada Allah (4.4; bnd. Mzm 147.19-20).



 Surat Yeremia (= Barukh 6)

 Tema tunggal surat Yeremia adalah kritik 

terhadap penyembahan berhala, seperti 

yang disampaikan oleh (bnd. surat lain 

dalam Yer 29). Karikatur yang dibuat 

tentang penyembahan berhala tampak 

mengikuti Yer 10.1-16 (sejajar dengan 

Keb 13-15). 



 Nada surat hampir seluruhnya negatif 

dengan menyoroti ketidakberdayaan 

berhala dan kesia-siaannya, kecuali 

dalam Bar 6.6 yang menganjurkan agar 

kaum buangan berkata dalam hati, 

“Engkaulah, ya Tuhan yang patut 

disembah!”, bilamana mereka melihat 

banyak orang yang menyembah berhala



 Isi surat kepada saudara-saudara di Yehuda 

menyebutkan pembiayaan kurban sebagai 

tujuan pengiriman uang: Mereka diminta 

berdoa bagi Nebukadnezar dan Beltsazar 

putranya (nama yang keliru seperti dalam 

Dan 5.1-2) dan bagi kesejahteraan kaum 

buangan yang mengaku “telah berdosa dan 

ditimpa murka (1.13)



Pentingnya Deuterokanonika

 Memahami Yudaisme dari 200 sM – 100 M: 
krisis Helenisasi dan perlawanan keagamaan
dan kebangsaan

 Latar belakang bagi PB: harta untuk hidup
kelak (Tob 4.8-10 – Luk 12.33; 18.22), sumber
pencobaan (Sir 15.11-12 – Yak 1.13-14), 
ciptaan dan pengenalan akan Khalik (Keb 13.5-
10; 14.22-27 – Rm 1.18-32), siksaan para 
martir (2Mak 7.9 – Ibr 11.35), tubuh sebagai
kemah yang fana (Keb 9.15 – 2Kor 5.1, 4); 
personifikasi hikmat (Keb 7.22, 25-26; 8.4 – Ibr
1.2-3)



Status kanonis
 Yahudi: “kitab yang mencemarkan tangan”; 

Ester, Qohelet (Pengkhotbah) dan Kidung
Agung diperdebatkan hingga konsili Yamnia
akhir abad pertama ses.M; Qohelet dan
Kidung Agung bahkan hingga akhir abad
kedua, Ester lebih lama lagi.

 Yosefus (Contra Apion) menyebutkan 22 kitab, 
2 Esdras menyebut 24 kitab (14.45): 12 nabi, 
Ezra-Nehemia, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-raja, 1-2 
Tawarikh dihitung 1 kitab

 Kebijaksanaan paling mendekati status kitab-
kitab PL berbahasa Ibrani; Barukh dihargai
tinggi tetapi tidak sama statusnya; Yudit & 
Makabe dibaca saat Hanukkah



 Para penulis PB memang tidak
mengutip kitab-kitab Deuterokanonika
secara langsung tetapi mengenal isinya:
Klemens dari Aleksandria (216) 
mengutip Kebijaksanaan & Sirakh
sebagai Kitab Suci; Tertulianus
mengakui status kanonis
Kebijaksanaan; Origenes (awal abad 3) 
mengakui adanya “persoalan” dengan
teks-teks Yunani (tambahan-tambahan
pada Daniel, Tobit, Yudit) tetapi
mengingatkan agar teks yang dipakai
gereja tetap dihormati



 Hieronimus penerjemah Vulgata
mempertahankan kesahihan hanya kitab-kitab
Ibrani; membedakan teks-teks “kanonis” untuk
doktrin dan kehidupan gereja dari teks-teks
“eklesiastikal” untuk dibaca di gereja bagi
pembinaan dan peneguhan doktrinal: 

 Istilah “apokrifa” (“terselubung”) berasal dari
Yerome

 Augustinus mempertahankan “Septuaginta” 
karena penggunaannya yang “katolis” di gereja-
gereja Timur; kanon PL meliputi Tobit, Yudit, 1-2 
Makabe, Kebijaksaan, Sirah, termasuk
tambahan-tambahan pada Ester, Daniel (dipakai
persis seperti teks PL lain)

Hieronimus vs Augustinus



 Otoritas Augustinus mengakibatkan pengukuhan
kanonnya, antara lain, oleh Konsili Kartage (397), 
tapi tidak semua sependapat: Gregorius Agung, 
Yohanes Damaskus, Nikholas Lyra mengikuti
Hieronimus, Kardinal Ximenes dan Kayetan
semasa Luther juga membedakan kanon Ibrani
dan Apokrifa yang baik untuk pembinaan tetapi
bukan untuk merumuskan doktrin

 Para reformator dengan prinsip sola Scriptura 
mengukuhkan posisi Hieronimus: menentang
peranan amal (Tob 4.7-11), Misa arwah (2Mak 
12.43-45; bnd. 1Kor 15.29); Luther menganggap
2Makabe dan Ester mengandung terlalu banyak
Yudaisme dan unsur kekafiran



 Luther menempatkan Apokrifa di antara PL dan
PB: “Das sind Bücher, so der Heiligen Schrift 
nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu 
lesen sind“, tidak setaraf dengan Kitab Suci tetapi
baik dan bermanfaat untuk dibaca.

 Posisi Calvin lebih keras terhadap Apokrifa dan
diikuti dalam Konfesi Westmister (1646): Apokrifa
tidak diilhami dan bukan bagian Kitab Suci, tidak
berwibawa untuk Gereja, tidak lebih daripada
tulisan manusia

 Konsili Trente (1546) menetapkan status ketujuh
kitab yang diterima sampai sekarang

 Kalangan Protestan kemudian tidak lagi
mencetak Apokrifa: berbeda dengan Bibel Luther 
atau KJV



 Gereja Ortodoks, antara lain, melalui
konsili Trullan (619), bersikap toleran
terhadap keputusan lokal mengenai status 
Apokrifa

 Gereja Anglikan dan Episkopal masih
sering memakainya untuk bacaan Minggu, 
harian dan ibadah tertentu seperti
pernikahan dan pemakaman

 Kesimpulan: kecuali di gereja-gereja
“baru”, apokrifa telah mendapat tempat
terhormat sejak gereja perdana untuk
memahami latar belakang PB dan
mengajarkan umat mengenai teologi dan
etika


