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 Bagian dari “gambar besar” Israel Post-pembuangan.  
 Penindasan krisis identitas radikalisasi Taurat! 

Rela mati demi taat Taurat  menjadi “qadosh” 
seorg-kudus, yg menguduskan nama TUHAN/ qidush 
ha-Shem (lawannya: khillul ha-Shem  
mencemarkan sang Nama). Yunani/Latin:martyr, 
Arab/indon: syuhada, mati syahid.  

 Israel di bawah kekuasaan Yunani, dinasti Seleucid (di 
Siria), khususnya: Raja Antiokhus Epiphanes IV yg 
memaksakan helenisasi terhadap agama-budaya 
Yahudi. Krisis identitas nasional, budaya, agama. 

 Pihak penguasa memanfaat pihak Yahudi sendiri yg 
lebih terbuka dan mau bekerja-sama. 

 Krisis dalam 1-2 Mak terutama terjadi pada tahun 
167 – 160 SM. Menimbulkan: Perang Makabe! 
 



 Daniel, 1 Makabe, 2 Makabe bergulat dengan 
krisis yang sama. 

 Hanya beda Pendekatan. Daniel lebih berciri 
apokaliptik: berharap pada Allah yang segera & 
langsung intervensi melawan musuh utk 
menghadirkan Kerajaan-Nya. 

 1Makabe: lebih aktif. Perlawanan bersenjata dan 
perjuangan militer, dipimpin dinasti Makabe. 

 2Makabe: lebih teologis: Allah adalah pembela 
umat Yahudi dan Bait Allah mereka, dan Ia akan 
memberi ganjaran bagi mereka yang setia, 
terutama yang setia sampai mati (martir), seperti: 
ibu & 7 putranya. 



 1 Makabe adalah “sejarah dinasti Makabe” dalam 
3 generasi. Dinasti ini disebut Makabe, mengikuti 
nama-samaran dari Yudas (“si pemukul/gada”). 
Nama lain: dinasti Hasmoni. 

 Perlawanan dimulai oleh Imam Matatias (1:1-
2:70), dilanjutkan oleh anak-anaknya: Yudas 
Makabe (3:1-9:22), Yonatan (9:23-12:53) dan 
Simon (13:1-16:24). 

 Legitimasi: Pertama, Allah memakai Yudas dan 
para saudaranya menyingkirkan penindasan 
dinasti Seleucid. Kedua, fungsi Imam Besar 
Yahudi diemban keluarga Makabe. Yudas & 
saudara2nya menghadirkan dinasti Allah sendiri. 



 Imam Matatias dan 5 putranya: Yohanes, Simon, 
Yudas, Eleazar, dan Yonatan, juga putra Simon: 
Yohanes Hyrcanus. 

 Yudas(-Makabe), Yonatan, Simon trio pembawa 
“keselamatan” bagi Israel, yaitu:  pembebasan yg 
konkret dan kini, dari kekuatan politis dan militer 
musuh. 

 Tiga bersaudara ini trampil dalam bidang militer, 
keagamaan dan politis: Yudas sbg pejuang perkasa, 
Yonatan sbg politikus yg lihai,dan Simon yg 
mengkonsolidasi dan menata negara Yudea yg baru. 
Ketiganya juga wafat sbg martir. 

 Mereka didukung oleh kaum Hasidim (2:42)  para 
pejuang yg taat Taurat dan „mencari kebenaran dan 
keadilan” (2:29). Tinggal di gurun dan gua-gua. 



 Mirip kitab-kitab sejarah dlm Protokanon (1-
2 Sam,1-2 Raj).  

 Tujuan: menekankan kontinuitas para 
pejuang Makabe dengan tokoh-tokoh sejarah 
Israel di masa lampau. Tindakan dan perilaku 
mereka “sejalan” dengan para tokoh hebat 
dalam sejarah bangsa. Jadi, dinasti Makabe 
itu penerusan yang “sah” dari sejarah Israel. 



  
Tahun SM Peristiwa 

167  Ibadat  Bait Suci diubah, penindasan dimulai 

164 Bait Suci direbut-kembali, ditahirkan, dan 
dipersembahkan kembali kepada TUHAN 

163 Antiokhus V dan Lysias mulai kampanye melawan Yudea 

161 Nikanor dikalahkan oleh Yudas 

160 Yudas dibunuh dlm pertempuran, kursi Imam Besar 
kosong sampai 152 SM 

152 Aleksander Balas menggantikan Demetrius dan menunjuk 
Yonatan sebagai Imam Besar. 

142 
134  

Yonatan wafat, Simon menggantikannya 
Simon dibunuh, digantikan oleh Yohanes Hyrcanus 



 Sejarah Israel dilihat dari sudut-pandang dinasti 
Makabe. Semua peristiwa dikaitkan dengan 
Matatias, Yudas, Yonatan, dan Simon. 

 Sejak awal resistensi Israel dimulai oleh Matatias, 
lalu berfokus pada: aktivitas militer, keagamaan, 
dan politik para putra dan cucunya. 

 Tidak ada orang lain selain keluarga Makabe yg 
dapat menyelamatkan Israel (5:61-62).  Dinasti 
Makabe ditampilkan sbg “Israel sejati” dan para 
lawan Yahudi mereka sebagai “kaum tidak taat 
Hukum/fasik”. 

 Jadi, ini jelas sejarah “propaganda dinasti 
Makabe”. 



 Kendati demikian, 1 Makabe adalah sumber-
sejarah Yahudi yg paling penting utk periode 
175 SM – 130 SM. Bersama: 2 Makabe, Daniel, 
Yudit, Qumran, Wasiat Musa, dll. 

 Apakah permberontakan Makabe sukses? Ada 
dua sukses yg patut dicatat. Pertama, 
pentahiran & rededikasi Bait Suci oleh Yudas 
(4:36-61). Kedua, perebutan kembali kota-
benteng Yerusalem oleh Simon (13:49-53). 



 Perlahan-lahan  “merosot”.  
 Pertama, dinasti Makabe mengambil-alih 

jabatan Imam Besar dari garis keturunan 
Zadok. Para tradisionalist, seperti yg di 
Qumran, amat menolak hal ini. 

 Kedua, koalisi dan perjanjian dengan Roma 
membuka pintu utk masuknya pengaruh 
Romawi, sampai akhirnya tahun 6 SM Yudea 
menjadi Provinsi Romawi, yg langsung di 
bawah pengawasan Gubernur/Perfek Romawi 
sampai ke zaman PB. 



 Allah yg tampil dalam 1Makabe adalah Allah yg 
adil dan perkasa, sekaligus Jauh (“Surga”). 

 Para pejuang Makabe berdoa kepada Allah 
sebelum berperang, dan mereka sering 
mendapat kemenangan yang tidak terduga. 

 Matatias, Yudas, Yonatan dan Simon adalah 
model pahlawan melawan para penindas. Mereka 
menjadi simbol aktivis, gerilyawan dan pejuang. 
Perjuangan mereka mendatangkan kemerdekaan 
politis bagi Israel. Identitas nasional dibangun 
kembali (yang terpuruk sejak Pembuangan, 
penjajahan Persia dan dominiasi Ptolomeis/Mesir 
dan Seleucid /Siria). 



 1-2 Makabe punya peran yang “ambigu” dalam 
tradisi Yahudi. Hari Raya Hanukah –utk 
memperingati pentahiran dan rededikasi Bait 
Allah thn 164 SM- tetap dirayakan, pdhal 
dikisahkan dalam dua kitab yg dianggap tidak 
kanonis.  

 1Mak mungkin aslinya ditulis dlm bahasa 
Ibrani/Aram, bukan Yunani. Tetapi koq tidak 
masuk „kanon Palestina‟? 

 Mungkin ciri kitab ini yg terlalu keras & 
revolusioner (melahirkan klaim Mesias atau 
gerakan melawan Roma yg akhirnya gagal) 
dianggap „berbahaya‟ oleh para Rabbi, sehingga 
dikeluarkan dari kanon.  



 2 Makabe punya fokus yg berbeda, yaitu: Bait Suci di 
Yerusalem. Maka disebut “propaganda Bait Suci”. 

 Ringkasan dari 5 jilid karya (yg sdh hilang) Yason dr 
Kirene. 

 Bagian utama (pasal 3-15) menceritakan 3 
penyerangan terhadap Bait Suci, yg digagalkan oleh 
Allah dan umat Israel yg dipimpin Yudas Makabe. 

 Serangan pertama (3:1-40) terjadi pd masa 
pemerintahan Seleukus IV, saat Heliodorus berupaya 
menjarah harta Bait Allah. 

 Serangan kedua (4:1-10:9) pada masa Antiokhus 
Epifanes. Berakhir dg perebutan kembali Bait Allah 
dan rededikasi oleh Yudas. 



 Serangan ketiga (10:10-15:36) terjadi di 
bawah pimpinan Antiokhus V. Nikanor, 
jenderalnya, dikalahkan saat ia mencoba 
menangkap dan membunuh Yudas. 

 Tokoh Utama: Yudas Makabe, terutama pada 
perannya sbg tangan Allah dlm 
mempertahankan Bait Suci.  

 2Makabe tidak berfokus pada dinasti-
Makabe. Matatias, ayah Yudas, tidak pernah 
disebutkan; juga para saudaranya yg lain: 
Yonatan dan Simon. 



 2Makabe menekankan peran Onias III, Imam 
Besar yg benar dan luhur. Jauh berbeda dari 
para penggantinya yang jahat: Yason, 
Menelaus dan Alkimus. 

 Menekankan: kesaksian hidup heroik para 
martir seperti: Eleazar, ibu dan 7 putranya, 
juga Razis: tua-tua di Yerusalem. Penulis 
memahami kematian mereka ini sebagai 
tebusan  dosa-dosa  umat Israel, sehingga 
memungkinkan Yudas merebut Bait Suci dan 
mengembalikan fungsinya yang sejati.  



Tahun SM Peristiwa 

175  Yason menggantikan Onias III sebagai Imam Besar 
dan mewajibkan program yg mendukung Helenisasi 

172 Menelaus menggantikan Yason sbg Imam Besar dan 
merampok peralatan Bait Suci. Antiokhus IV juga 
merampasi Bait Suci. 

167 Ibadat di Bait Suci diganti, ada penindasan dan 
kemartiran. 

164 Bait Suci direbut kembali, ditahirkan dan 
dipersembahkan kembali kpd Allah. 

163 Antiokhus V dan Lysias mengobarkan  kampanye 
melawan Yudea. 

161 Yudas mengalahkan Nikanor 



 Bait Suci dilindungi oleh kekuatan ilahi (3:1-
40) dan oleh Yudas cs. 

 Akan tetapi Umat Allah mengalami 
penderitaan: Imam Besar Onias III secara licik 
digantikan oleh beberapa orang “bajingan”. 

 Banyak yang mati-syahid: dua ibu karena 
menyunatkan anak mereka, sekelompok org 
yg taat Sabat saat bersembunyi dalam gua, 
Eleazar si ahli Kitab lansia, ibu dan 7 
putranya, dan Razis si tua-tua Yerusalem. 



 Pengarang tidak mempertanyakan keadilan Allah. 
(Ia menganut teologi deuteronomis) 

 Ia senang bahwa orang jahat dihukum Allah 
(Heliodorus, Menelaus, Antiokhus IV, Nikanor). 

 Penderitaan umat dilihatnya sebagai hukuman 
atas dosa mereka sendiri, tetapi hukuman 
sekarang dilihatnya sebagai bentuk kasih Allah, 
sebab Ia melakukannya dgn segera, tidak 
menunggu sampai dosa-dosa itu “penuh” (bdk. 
6:13-15). Penderitaan adalah cara Allah 
“mendidik” umat-Nya (6:12). 

 



 Dua konsep dr 2Mak yg berpengaruh pd 
tradisi Kristen selanjutnya!  

  Dua konsep ini saling berkaitan. Nyata dalam 
kisah ibu & 7 putranya (pasal 7). 

 Mereka disiksa dan dibunuh karena 
mempertahankan 3 ciri-khas/pembeda 
agama Yahudi: Sunat, Sabat, Makanan kosher. 

 Motivasi utama mereka bertahan dalam 
penderitaan dan rela mati adalah keyakinan 
akan Kebangkitan.  

 



 Anak ke-2: “Raja alam semesta akan 
membangkitkan kami kepada kehidupan baru 
yang kekal, karena kami mati demi hukum-
hukum-Nya” (7:9). 

 Anak ke-3 mengurbankan lidah dan 
tangannya sambil berkata: “Aku memperoleh 
semua ini dari Surga. Karena hukum-hukum-
Nya, semua kupandang tidak berarti apa-apa, 
dan dari Dia, aku berharap memperolehnya 
kembali” (7:11). 



 Anak ke-4: “Lebih baik mati di tangan 
manusia dan berpegang pada pengharapan 
dari Allah untuk dibangkitkan lagi oleh-Nya. 
Akan tetapi, bagimu tidak ada kebangkitan 
untuk kehidupan.” (7:14). 

 Nasihat si Ibu kepada anak ke-7: “terimalah 
kematian, supaya dalam belas kasih Allah, 
aku memperolehmu kembali bersama 
saudara-saudaramu kelak.” (7:29). 



 Mati-syahid dilihat sebagai tebusan  dosa-
dosa  umat Israel. Dengan itu, kematian para 
martir ini memungkinkan Yudas merebut Bait 
Suci dan mengembalikan fungsinya yang 
sejati.  

 Dalam kata-kata anak ke-7: “Kiranya melalui 
diriku dan saudara-saudaraku, redalah murka 
Allah yang Mahakuasa yang sepantasnya 
menimpa bangsa kami” (7:38). 

 Gagasan ini sudah ada dalam Yesaya 
(Nyanyian Hamba TUHAN, bdk. Yes 53:2-7) 
 



 Para martir yakin bahwa Allah akan 
mengganjari mereka dengan 
kebangkitan/hidup kekal. Sedangkan para 
musuh dan penindas pasti akan dihukum 
Allah. 

 “Setelah menderita sengsara sesaat, saudara-
saudara kami telah menikmati kehidupan 
yang terus mengalir di bawah perjanjian 
Allah; tetapi oleh penghakiman Allah, engkau 
akan menerima hukuman yang adil atas 
kecongkakanmu” (7:36). 



 Kemartiran menjadi momen TUHAN 
membalikkan situasi. Nasib Umat-Nya yang 
ditindas dipulihkan melalui teladan para 
“pahlawan iman” (Bdk. “Tambahan Daniel”: 3 
pemuda dalam tanur-api, Daniel dalam gua 
singa; juga 3 perempuan: Susana, Ester, 
Yudit).  

 Intervensi Allah secara ajaib, lewat malaikat  
dan pengendara kuda dalam pertempuran 
(2Mak 5:2; 10:19) atau penindasan (2Mak 
3:24, 33). 



 1-2 makabe menampilkan para martir tanpa 
nama (1Mak 1:41-64), kelompok kecil yg tak 
bersalah: ibu-ibu yang menyunatkan anak-
anak mereka (1Mak 1:60-61; 2Mak 8:4; 
5:11-12) juga orang-tua, seperti: Eleazar 
(2Mak 6:18-31). Para perempuan, bayi, anak-
anak dan lansia menjadi “pahlawan”. Ini 
berbeda dengan sastra Yunani pd umumnya 
yg tidak menjadikan kelompok ini sebagai 
pahlawan. 



 2Mak 6:19 “dengan mengutamakan kematian 
terhormat daripada hidup ternista, ia menuju ke 
tempat penyiksaan dengan rela hati”. Eleazar, 
seorang ahli Taurat, yg dipaksa utk makan 
daging babi, melihat kematiannya sebagai 
teladan bagi kaum muda: “Dengan demikian, 
kepada kaum muda, aku meninggalkan teladan 
luhur bagaimana harus mati secara sukarela dan 
terhormat demi hukum Taurat yang mulia dan 
kudus itu” (2Mak 6:28). 

 Kemartiran adalah kesempatan memperoleh 
“nama yang harum” (1Mak 6:44) 

 



 Kemartiran dilihat sebagai bukti identitas diri 
dan bangsa yang mulia. Mereka mati demi 
bangsa, agama, tanah-air dan budaya. 

 Yudas Makabe dalam 2Mak 10:14: ”Dengan 
menyerahkan hasil akhir kepada Pencipta 
alam semesta, ia mengajak orang-orangnya 
untuk berjuang dengan gagah berani sampai 
titik darah penghabisan demi hukum Taurat, 
Bait Allah, dan Kota Suci, demi tanah air dan 
tata hidup mereka”. 



 Jati-diri yg mulia ini tidak saja diperjuangkan para 
prajurit pria, tetapi juga oleh para perempuan hebat 
(seperti: Yudit = “perempuan Yahudi”).  

 Ibu Yahudi mewarisi cintanya akan bahasa, budaya 
dan agama nenek-moyang dalam mendidik anak-
anaknya: “Anakku…Sembilan bulan lamanya aku 
mengandungmu dan tiga tahun aku menyusuimu. 
Aku telah mengasuhmu, membesarkanmu sampai 
usiamu sekarang, dan memeliharamu… pandanglah 
langit dan bumi, lihatlah segala sesuatu di dalamnya. 
Sadarilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya 
dari apa yang sudah ada. Seperti itu jugalah manusia 
dijadikan…” (2Mak. 7:27-28). 

 



 Dua gagasan lain dari 2 Makabe yg 
selanjutnya berpengaruh adalah: creatio ex 
nihilo dan doa untuk arwah. 

 “Aku mohon kepadamu, Anakku, pandanglah 
langit dan bumi, lihatlah segala sesuatu di 
dalamnya. Sadarilah bahwa Allah tidak 
menjadikan semuanya dari apa yang sudah 
ada. Seperti itu jugalah manusia dijadikan” 
(7:28). Creatio ex nihilo dilihat sbg implikasi 
pernyataan ini. 



 “Sebab, seandainya ia tidak berpengharapan 
bahwa mereka yang telah meninggal itu 
bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-
sialah mendoakan orang-orang yang 
meninggal. Namun, jika ia memandang 
pahala mulia yang disediakan bagi semua 
orang yang meninggal dalam kesalehan, 
pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, ia 
membuat pendamaian bagi semua orang 
yang meninggal supaya mereka dilepaskan 
dari dosa-dosa mereka” (12:44-45).  



 Ini tafsiran penulis 2Mak atas tindakan Yudas 
yg mengumpulkan uang utk kurban 
penghapusan dosa  bagi anggota pasukannya 
yg wafat. Gagasan ini sudah timbulkan 
polemik dalam tradisi Yahudi sendiri 
(bdk.4Ezra.7:14-105), juga tradisi Kristen 
kemudian. Biasanya perikop 2Mak 12:38-45 
dibacakan dalam Misa Requiem dlm tradisi 
Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II. 

 


